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Aður en eg skilst að fullu og öllu við bæklíng þenna, sem 
nú á að koma fyrir almenníngs augii, þykir mórhlýða, að avarpa 
lesendur hans nokkrum orðum. 

Öllum skynsömum mönnum kemur saman um, að sagna- 
frœðin sé einhver hin nauðsvnlegasta og nytsamasta vísindagrein 
fyrir lönd og lýð. Allar mentaðar þjóðir leggja því mikla stund 
á veraldarsögu og kappkosta að eiga hana, hver á sínu móður- 
máli. Yér Íslendíngar megum með kinnroða játa, að vér erum 
í þessu, sem svo mörgu öðru, orðnir cptirhátar anuara þjóða. 
Yér egum enga veraldarsögu lil á vora iLingu, og þó verðureigi 
annað sagt með sanni, en að allmargir á meðal vor hafi miklar 
mœtur á sögum og sagnafræöi; enda væri oss þá ílla í œlt skotið, 
ef vér vœrum nú orðnir fráhverfir og afhuga þeirri vísindagrein, 
er forfeður vorir yökuðu með svo frábæru kappi, og urðu frægir 
af bæði fyr og síðar. En ef það er salt, aö vér höfuni nokkrar 
mætur á sagnafræði, þá er hitt eigi síður satt, að móðurmálvort 
er í aila slaði svo ágætt, og svo vel lagað fyrir sagnafræði, að 
eigi þurfti það í vegi að standa fyrir sagnaritum cöa sögubók á 
vorri túngu. En þó er það sem eg segi: að engin veraldarsaga 
er til á fslenzku, því að ekki er teljandi þetta litla Hágripmann- 
kynssögunnari), er eg gaf út (1844) fyrir 20 árum síðan, enda er 
það nú út selt fyrir löngu. Nú sjá allir, að meðan veraldarsagan 
er eigi lil hér á landi nemaáútlendu túngumáli, þá getur sagna- 
fróðleikur eigi oröið nema einstakra manna meðfæri og eign, en 

allri alþýðu hlýtur hann hartnær að verða sem hulinn leyndar- 
dómur. J)ví cr nú betur, að þetta eru menn farnir að sjá, og 
menn er farið að lánga til að eignast og lesa söguna á þeirri 

túngu, erþeir skilja, á móðurmáli sínu. Síöan eg komstnokkuð 
til vits og ára hefir hugur minn jafnan hneigzt að sagnafræði, og 
þaðan hefi eg einatt haft fróðleik og yndi og hnggun. Hvað var 
þá eðlilegra, en að eg reyndi að miðla löndum mínum — eink- 
um hinum ýngri og fáfróðari — eitthvað af því, er sjálfum mér 

þótti gott og fagurt? Og það hefði eg fyr gjört, cf eg hcfði eigi 
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um mörg nndanfarin ár verið öðrnm slörfum háður, sem hafa 
bannað mér flestar bókmentir nema í hjáverkum. 

fegar eg Imgleiddi, hvernig eg gæti komið á fót sögu-ágripi 
— því að um annað er eigi að tala en ágrip margra hliita vegna — 
handa löndum mínum, þá var um tvent að velja: annaðhvort að 
rita það of sjálfs mfns ramleik, eptir því sem eg bezt kunni, 
eða þá að taka einhverja útlenda sögubók, ogfærahanaí íslenzkan 
búníng, með meiri eður minni breytíngum, eptir því sem mér 
hugkvæmdist. Mig brast áræði til hins fyrra, og þá var hitt eptir, 
að velja einhverja útlenda sögubók og snúa henni á móðurmál 
mitt, Býzt eg þá helzt við, að reka muni aptur að því, sem 
einusinni var sagt um mig: »að menn skilji ekki í, hvernigsami 
maðurinn geti haft svo golt lag á að snúa, og svo lítið vit á að 
velja», I>ó hygg eg, þegar til alvöru kcmur, að nú sé eigi gild 
ástæða lil að gjöra lítið úr vali mínu. Eg heíi valið sögubók 
epUr H, G. BóJir nprófessor» og skólameistaraí Kaupmannahöfn; 
heíl eg gjörl það bæði vegna þess, að mér þykir sú bók vera 
vel samin, og meðfrara vegna þess, að mér er kunnugt, að henni 
hefir verið fylgt um mörg ár, og cr enn fylgt, í Reykjavíkur lærða 
skóla; en það hefði ágætur kennari als eigi gjört, ef bókin þætti 
eigi þess verð, þar sem þó var um fleiri allgóðar sögubækur að 
velja. 

Áð þessu sinni kemur þannig á prent hinn fyrsti partur 

veroldarsögunnar, eða fornaldarsaganj þó eigi beinlínis þj'dd 
eptir Bóhrs sögubók, nema fyrst framan af, heldur bygð á þeirri 
undirstöðu, sem Bóhr hefir lagt. f>að er einkiim Rómverjasagan 
sem eg hefi aukið nokkuð talsverl, af því að hún er að tiltölu 
styttri hjá Bóhr heldur en fyrri hluti bókarinnar; en Rómverja- 
sagan er þó sá kafli fornaldarsögunnar, sem er hvað efnisrík- 
astur. 

f>ó eg hafi nokkra vitneskju um, að hinar nýjustu uppgötv- 
anir manna bæði á Egyptalandi og í Asíu bendi til þess, að sumt 
vanti og surat sé eigi sem réttast, er sagt hefir verið frá forn- 
þjóðum þessara landa, og sem staðið hefir í hverri veraldarsög- 
unni eptir aðra, þá lieíi eg samt sem áður eigi árætt að breyta 
frá því, sem bæði Bóhr og aðrir sagnaritendur, sem mér eru 
kunnir, hafa sagt um það efni; þess er œtíð kostur þá er full 
vissa er um það fengin. 

Eg heö hugsað, að ekki einúngis alþýðumenn vorir, heldur 
einnig únglíngar þeir, sem til menta eru settir, mundu Icsa bók 
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þessa, fyrir því befi eg sett sumslaðar í svigutn útlend orð; eg 
held þaii hneyksli engan, en geta orðið þeim til stuðníngs, sem 
gánga skólaveginn. 

Mér þykir hlýða, að geta þess hér, að eg hefi haftfyrirmér 
5. útgáfu af Bóhrs sögubók prentaða 1859, og fyrst, er eg var 
meir en hálfnaður, fengið hina 6. og síðustu útgáfu frá 1863 í 
hendur. En við samanburð þykist eg sjá, að mjög svo litlu er 
breytt í hinni síðarnefndu útgáfu frá því, er segir í hinni fyrri, 

það er nú innileg ósk mín, að bók þessi, sem hið lofsverða 
píslenzka bókmentafélagn heCr tekið að sér að gefa út, og þar 
á ofan greitt mér fé fyrir starf mitt, megi fá marga lesendur í 
landi þessu; hepnist bókinni að ná hylli góðra manna, þá mun 
að líkindum miðaldarsagan og nýja sagan komaá epliráðurlángt 

líður. þó eg viti, að ymsu sé hér ábótavant frá minni hálfu, þá 
heíi eg þá von, að þessi viðleitni mín geti orðið til þess, að 
glæða lönguD til sagnafróðleiks meðal landa minna, og til þess 
hefi eg viljað stuðla, að vísu af veikum mælti, en af hreinum 
hug og hjarta. 

Reykjavík, 28. dag aprílmán. 1864. 

TáU Melsteð, 
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Fyrsti kafll 
Asia oj^ Afrika. 

S 
Elztu bústaðir inauiia. 

^vo segir í heilagri nlníngUj að guð selti hiiia fyrstu menn, 

Adam og EvUj í aldingai’ðinn Eden, í>að var aiistur í Ásíu, og 

þaðan hefir síðan juapurólkið dreifzt út um lundin. {>að er í 

Asíu, að vér heyrum fyrst mannkynsins getiö, en þá var það í 

bernsku, fáskriiðigt og fákunnandi; ríki og konúngar úttii sér eigi 

staö; feðurnir voru konúngar ættmanna sinna. En er tímarliðii 

fram og mannfjöldinn jókst, tóku menn að flytja bústaði sína 

saman og byggja sér borgir; þaðan hófust ríki og þjóðstjórn. 

Indland er talið meö hinum elztu rikjum. Sagan segir, að 

þar hafi snemma á öldum veriö komin á stjórnarskipun og nokk- 

nr mentun. 1 vcstri Iduta Indlands bjuggu biámanuaþjóðir, er 

menn hafa fyrst sögur af; en síöar komii Ilindúar þáugað norð- 

an af Kákasusfjöllum; brutu blámenn undir sig, og hafa síöan 

ráðið þar löndum. þaðan eru sagðir bcztir landkostir. ílindúar 

greindust þegar í fornöld í fjórar svcitir: klerka (Bramanspresta), 

hermenn, jaröyrkjumcnn og iðnaðarmenn; hver þessara flokka 
skiplist apliir í aðra smærri. Afkomendur blámanna þeirra, er 

IJindúar höföu undir sig lagt, nefndu menn Farias, f>eir voni 

lœgslir að metoröum þar í landi. Brarnansprestar voru virðínga- 

menn mestir, og áltii þá iipphefö aö þakka bæÖi vopnum sín- 

um og því hinu öðru, að þeir einir þektu trúarbrögð og slýrðu 

öllum helgihöldum. Ilinar Iielgu bækur þeirra (Vcdabækur) eru 

rilaðar á lungu þá, er Sanskrít heitir. Sú er ein af forntúngum 

mannkyusins. Á þeim bókum eru bygð Irúarbrögð llindúa og öll 

önnur vísindi þeirra. Iðnaðarmönnum leyföist eigi að lesa hinar 

helgu bækur. líindúar lignuðu Brama (sóliua) umfram aðra 
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giiði. Siva het einn af guðum þeirra; hann láknar eld, þann 

er alt skapar og öllu eyðir. Visnú het hinn þriðji; hann tákn- 

aði lopt og lög, er öllu heldur viö líöi. fað er eitt í Irii þeirr- 

ar þjóðar, að guðir lækju á sig manns geríi. Búddha hétspek- 

íngur einn, er uppi varþar í landi á sjöltu öld fyrir Krist (f 543); 

hann kváðu menn vera Visnu, breyttan í manns mynd. Búddha 

kendi meðal annars, aö lil væri ein œzla vera, skapadómur, er 

enginn mætti umflýja, iðgjöld, er hver og einn hrepti eptir því, 

er hann hefði aðhafzt hér í lífi, ílt eður gott. Margar lífernis- 

reglur kendi hann, þótt eigi sé þærhér á nafn nefndar, Tii eru 

enn á Indlandi margarmenjar um mentun þá, er þar var íforn- 

öld; þannig hiltast þar rústir og húsatóllir afarmiklar, einkum 

forn goöahof i hömrum, bæöi ofan jarðar og neðan; svo er í cy 

þeirri, er Elefanle heitir; þar eru hof og í þeim hvelfíngar slór- 

ar, steinlíkneskjur og höggnar myndir á veggjum. 

Bab vlon. 

Babylon var reist hér um bil 2000 árum fyrir Krists burð. 

Ijandið umhverfis borgina var slélt og ákaflega grösugt; iögðu 

horgarraenn slund á akuryrkju og kvikfjárrækl og ráku verzlim 

bæði upp til sveita í Asíu og vestur á Miöjarðarhafsstrandir. Ilinn 

gríski sagnarilari Ileródótus lýsir Babylon hér um bil á þessa leið, 

borgin slóö á frjófu sléltlendi beggjamegin við ána Evfrat; dýki 

var grafiö um borgina bæði breiU og djúpt; fyrir innan dýkið 

var grjótveggur af brendum tígulsleini, hlaöinn í ferhyrning og 

bundinn jarölími; hann var þrjár mílur vegar á hverja hlið, 300 

feta á hæð og 80 feta á breidd; hlið voru á honum 100 og öll 

af eiri gjörð; uppi á honum voru víglurnar og svo lángt bil á 

milli, að snúa mátti vagni, er fjórir heslar gengu fyrir, Fyrir 

innan þenna grjótgarð var annar hlaðinn, en þó nokkru minni. 

Eplir borginni lágu mörg stræli niöur að fljólinu; var þeim öll- 

ura læst í þann enda, er að fljólinu vissi, og sterkar eirhurðir 

fyrir; brú var á ánni milli borgarhlutanna, mikil og ramgjör af 

höggnu grjóti, og hver steinn festur viö annan meö járngreyp- 

íngum og blýi; fljólsbotninn var settur brendum tígulsteini, en 

bryggjur á bæði lönd og rið lil uppgöngii í þverstrætin viö fljótið ; 

var að þessu öllii saman hin mesta tryggíng fyrir alla flutnínga 

cplir ánni. Svo er sagt, að þá er stórvirki þau voru unnin, er 
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nú vorú talin, hafi íljótinu verið veitt í valn eilL íyrir utan borg- 

ina. Fljótið var leitt í marga buga úður það náði borginni; 

þannig fóru menn þrem sinnum eptir því, þrjú daga livern af 

öðrum, fram hjú hinum sama bæ, úður mcnn kæmu til Babylon- 

ar, Yar það til þess gjört, aö óvina her ofan úr Armeníu kæmi 

eigi ú óvart borgarmönnum. Síki voru ótal mörg grafin milli 

Evfrats og Tígrisúr, og mútti veita vatni úr þeim í allar úttir út 

yfir landið; fyrir þú sök var landiö úkafíega frjóít, svo óvíöa fanst 

slíkur jarðargróöi og því síður meiri. 

Fljótíö skipti borginni, eins og úður er sagt, í Ivo hluti; 

húsin voru tví- og þríloptuð, 1 öðrum hluta borgarinnar var 

konúngshöll, og múrveggur mikill og trauslur umhverfis; eii 

hinumegin úrinnar stóð Belusarhof (Zcvs Belos), og eirhlið innað 

gúnga; í hofgarðinuni miðjum stóð turn, hlaðinn af steini, 600 

feta ú lengd og brcidd niður við jörö; ofan ú hann var hlaðiun 

annarturn, og svo hver upp af öðrum, til þesserútla voru komn- 

ir; riö lúgu um turna þcssa að uían, er iipp mútti gúnga; í hin- 

um efsta turni var hof eitt niikiö og fagurt, þar inni stóð borð 

af gulli gjört og skrautlcgt rúm iippbúið; sögðu Babylonsmenn 

að guðþeirra hvílcli þar, er hann vitjaði hofsins ;ncðar í turninum 

var annað hof, þar var líkneskja guðsins sitjandi við borð; var 

hvorltveggja af gulli og stórvaxið. Fyrir lUan hofið stóð gull- 

altari, ú því brendu prestar ú helgidegi guðsins úr hvert 100 

fjóröúngum reykelsis. Inniíhofinu stóö önnur líkneskja af skœru 

gulli 9 úhia hú. I>essi mikla og auöiga borg er nú að mestu horf- 

in; menn hafa ú scinni öldum grafið og leitað í rústum hennar 

og fundið leifar hinna fornu múra og undirstööur að Belusar- 

hofi. í nánd viö Iliila-borg ú Evfratsbökkum finst ákaflega mik- 
iö af rauðiim tígulsteini, er Arabarflytja þaðan og hafa til húsa- 

gjörðar. Sú steinn segja menn aö se leifar úr hofum og hús- 

um hinnar nafnfrægu Babylonar. 

Assyría. . I>aö er sögn manna, að sa hafi heilið AVnws^ er 

það ríki setti fyrstur á stofn; aðalborgin hét Binive og stóð á 

Tígrisúrbökkum, Assyríumenn voru gjarnir ú ófrið og rúku 

hernað suður í land ofan með stórúnum; lögðu þeír Babylon 

undir sig mjög snemma ú öldum. Er svo sagt, að Semíramis 

drotníng Nínusar hafi aukið og prýlt Babylon ú ýmsa vegu, lút- 

ið reisa þar skrautleg hús og gjöra ýms listaverk önnur. Sar- 

1* 
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danai)al var síðasiur konúngur í Assyriaríki hinu forna; Iiann 

lifði munaðarlíQ og var kveifarmenni hið mesta. |>á voni jarlar 

Iveir nppi, annar í lUedíu og hét ArbaceSy liinn í Babylon og er 

nefndur Bchsis, feir fóru með her á hendur Sardanapal kon- 

úngi og seltust um jNiniveborg. I>á var sem vaknaöi hann af 

svcfniog varðist drengilega; en þar kom, aö jarlar iinnu borgina; 

og er konungnr sá sitl óvænna lagði hann eld í höil sína; [lar 

hrann Sardanapal konúngur inni og frillur hans og auðæC öll. 

J>að var núlægt 900 vetra fyrir Krists burö. 

Af Amjriaríki hinii mjja hafa menn Ijósari sagnir, Sá er 

nefndur Vhúi, er þar var fyrstur konúngur (770 árum f. Kr.). 

Eptir hann kom lil ríkis Tigiat Filesar (hérunib. 750). Á hans 

dögum unnu Assyríumenn IMediu og Babvlon og nokkurn hluta 
0 

Sýrlands. Salmanassar lagði undir sig Lsraelsríki á Gyðíngalandi 

og mestan hlula Sýrlands (722). En eplir hans dag fór ríkinu 

hnignandi, og meðan eptirmaður hans Sanherib sat aö völdum, 

brauzt Medía undan yfiiTáðum Assyríumanna (710); þá fóru [leir 

og herferð til Júðaríkis og Egyptalands, en biðu ósigur og urðu 

írá að hverfa viö svo búiö. Kaldear hét pjóöflokkur cinn, er 

að noröan kom úr Kúrdislan-fjölkim, og settist aö í Bábylon og 

hrauzt þar til ríkis; Nabopalassar hét konúngur þeirra (625). Að 

lyktum tók Cyaxares Medíukonúngur Ninivcborg og settist þar 

að (hér um bil 600 ánim f. Kr.). 

Nabópalassar, komíngur Kaldea og Babýlonsmanna, náöi 

þegar yfirráöuin yfir mestum hluta Sýrlands; hans son var Nebu- 

kaðnesar. Á hans dögiim herjuðu Egyptalandsnienn í ríkihans; 

en hann snerisl í móii, og vann frægan sigurá þeim í orustunni 

hjá Circesiu7n (606) og rak 'þá harðlega af höndum sér. Síöan 

fór hann herför lil Gyðíngalands, tók Jórsalabprg (588) og fiulti 

Gyðínga þaðan austur lil Babylonar, lilþess þeir skyldu gleyma þar 

trú og siöum feðra sinna. Ilann lagði og iindir sig Fönicialand. 

þá var þaö að Tjrusborg varðist honum um 13 mánuöi; en loks 

flýðu borgarmenn, og settust aö á ey einni þar fyrir landi; þar 

þeir sér aðra borg, og kölluðu hana Týrus í eynni. Á 

ofanvcrðum dögum Nebukaðnesars fór ríki hans aptur, og því 

meir sem tímar liðu frain. 

Í>á er Media var laus orðin undan yfirráðum Assyríu kon- 

únga, tóku landsmenn þar lil konúngs yfir sig þanu mann, er 
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Dcjoces hel (700); bann var hvcrjum nianni rétUlff inari, s\o að orð 

fór af víöa lun löndhann í^jörði þa borg, er Elibatana hél, 

nulda borg og skrauUega, með 7 múrveggjnm umhverfis; bim 

var höfuðborg þar í landi. Hans son hét Fraortes; hann vann 

Persa og fieiri þjóðir í Asíu, en féll í lierförnióti AssyríumÖnn- 

iim. CyaxareSy tók ríki og konúngdóm eplir föður sinn, og hélt 

frain hernaði eplir hann og sellist um Niniveborg, cn þá bar 

svo við, að Skýþar brutust inn í landiö; varö Cyaxarcs þú frá 

aö hverfa og hætta umsátinni að sinni. Skvþar eltu þjóö þá, cr 

Cimmeriar hélu, og vorii komnir noröan yfir Kákasus fjöll; fóru 

þeir því nœst herskildi yfir Sýrland og Litluasíu, og höföu yfir- 

ráð í Medín um 28 ár. Loks gat Cyaxares unniö þá mcö svik- 

iim og drcpið af þcim margt manna; flýðu Skýþar þá landið og 

Icituðu á fund Alýattes konúngs; hann réö fyrir Lydíu\ það 

var fyrir veslan Ualysfljót í Litluasiu, og blómlegt ríki um þær 

mundir. J>essu næst búast hvorir Iveggja til orusUi, Alyattes og 

Cyaxares, cn þá varö sólmyrkvi mikill (30. dag Scpt.mán. G09); 

gjörðu konúngarnir þá friö milli sín. En er Skýþar voru burtu 

flúnir tók Cyaxares konúngur Kiniveborg (því nær 600 árum f. Kr.), 

Fönicíum enn. 

í fyrndinni (því nær 2000 árum f. Kr.) bygðu Föniciumenn 

sjáfarströnd þá, cr liggur fyn’r Miðjarðarhafsbolni vestan Líban- 

onsfjall; ströndin er mjó, og skamt milii fjalls og fjöru; lillir 

voru þar landkostir, en svo var landi háttað, aö íbúum þess var 

sem bent li! þeirrar atvinnu, cr þeir skyldu leita. Fyrir því 

lögðu þeir alla stund á kaupskap ogverzlun, oguröubrátt frægir 

af verzlun sinni, er þeir rákii á tvær höndur, bæði austur í Asíu 

og vestur til ýmsra Norðurálfu landa. Snemma á tímum gjörðust 

Týrnso^ Sídon (Sætt) hinar auöugustu borgir; fóru menn þaöaii 

kaupferðir, bæði austur á Indland og veslur á útiiafsstrandir Noröur- 

álfu; sumir segja, að þeír hafi farið inn í Eystrasalt, ogáttverzlun 

við þjóöir þær, er þarbjuggu fyrir á landi. Yara sú, cr Föniciu- 

menn fluttu til útlanda, var cinkum gler og vefnaður, litaður 

ýmislega í skelfisksblóöi (purpuralitur). Föniciumenn funduhvort 

tveggja fyrstir manna, bæöi glerið og þenna lit. Gleriö þólti í 

fornöld hin inesta gersemi, og var gjört af einskonar sandi, cr 

faust í fijóti einu á Fönicialandi. Purpuralitinii liöfðu mcnn úr 
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skelfiski eiinini, er fanst í fjöni ú Miðjaröarliafsslröndum. Sá 

litur var mnrgbreyttur, bœði ranöur og dukkblár, enda allnr þær til- 

breylíngar litarins, cr menn þekkja millum beggja þeirra. En u 

Sýrlandsströndum fanst sú tegund þessa skelfiskjar, er lita mátti 

af hárauðan eða fagurrauöan lit; sá litur þólli fegurstur allra. 

Söiuvoðir Föniciumanna voru annað tveggja af ullu cða baðmuilu, 

og þær binar fagurrauðu þótti hin bczta vara og var í mestum 

melum, 

Einn var sá hlulur, er greiddi landverzlun Föniciumanna, en 

þaö var, að hin sama túnga (semversk lúnga) var töluö af mörg- 

um þjóðum, bœði á Arabalandi, Sýriandi og allvíöa um Lillu- 

asíu. Lestamenn fóru lángt suöur á Arabaland (Jemcn), og sóttii 

þángað vmsan varníng, t. a. m, alskonar reykelsi; komu sér 

enda í viðkynníngii viö kaupmenn austan af ludlandi og vestan 

af Egyptalandi og kcyptu þaðan ull, baðmull, gull, gimsteina, 

kanel og ibenbolt (svört og hörð viðartcgund). Einnig fóru kaup- 

menn af Fönicialandi austur lil Babylonar og áttu þar miklaverzl- 

un upp og niður með Evfrat, og kcyptu þar ábreiöur og ýmsan 

varníng; þeir komust og norður í Armeníu og fluttu þaðan kop- 

ar, þræla og hesta, er þóttu hinir beztu. 

|>að hafa menn fyrir salt, aö meö fyrstu hafi sjófarir Föni- 

cíumanna öllu fremur verið stofnaðar til rána en lil verzlunar, 

eða til liverstvcggja; þá er kaupmenn böföu selt varníng sinu 

létu þeir greipar sópa um eignir kaupunauta sinna og höföu syni 

þeirra og dætur á brott með sér í þrældóm. En þar kom brátl, 

að farmenu þessir sáu, aö friðsamleg verzlun var þeim ábata 

meiri, en óvinsælar og slopular gripdeildir og rán. Eptir því 

sem vörumegn austan úr Asíu drógst að Týnis og Sídon, að því 

skapi juku kaupmenn þaðan kaupferðir sínar bæöi um Miðjarðar- 

haf og lil fjarlægari landa. En sjóferðir voru í fornöld enginn 

hægðarleikur; því bœði var, að sjáfarstrendur voru mönnum þá 

lítt kimnar, enda villiþjóðir sem fyrir bjuggii, og svo skorti menn 

þá marga hluli, er síöar cru fundnir og hafa gjört slíkar ferðir 

auðveldari; þannig var kumpásinn (ieiðarsteinn) ókunnur um þá 

daga, er nú vísar mönuum leið milli landa; þó létii Fönicíumenu 

ekki hngfallast, enda tóksl þeim að sigrast á öllum þeim torfær- 

um; þeir hugðu að gángi himintúnglanna og létu þau leiöbeiua 

sér um sjóinn; þeir könnuðu eigi að eins aliar slrendur með 
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Miðjarðarhafi, heldur fóru þeir einnig veslur um iS’jörfasund (Uer- 

kúlesstupla, Gíbraltarsund)). J>ar sögðu menn komið á heims- 

enda. Nýlendur þær, er Fönicíumenn stofnuöu víðsvegar, til 

þess að auka verzlun sína og greiða, gefa oss glögga hugmynd 

um hug og dug þessarar hinnar ötulu kaupmannaþjóðar. þannig 

seltust Fönicíumcnn snemma á öldum að á Róðusey og á flest- 

um eyjum í Grikklandshafi (Archipeíagus) norður aö þrakíuströnd- 

lun; Cýprusey konist snemma í hendur Týrusborgarmönnum; á 

Krítey, Sikiley, Sardínarey, Korsíku, Baleareyjum (Manörk og 

Mínörk) áttu þeir nýlendur; víöa á norðurströndum Afríku höfðu 

þeir náð fólfestu og reist þarauðigar borgir; ein á meðal þeirra 

var hin fræga Kartagóborg (hún hófst hér um bil 900 árum f. 

Kr.}; sú borg bygöist af Týrus og efldist svo mjög og auðgaðist 

af verzlun sinni, að lángt þótti yfirstíga Týrus. Fönicíumenn 

réöu einnig fyrir á Spáni sunnanverðum, og fyrir vestan Iler- 

kúlesstöpla gjörðu þeir borg á eyju cinni og kölluöu Gadir (Ka- 

dix). Á Spáni var gnægö silfurs, og svo cr sagt, að Fönicíu- 

menn þeir, er fyrstir komu þar við land, flytti þaðan skipsfarma 

af þeim málmi og gjörðu af ýmsa óvalda hlati, t. a. m. skips- 

akkeri; frá Dretlandi fluttu þeir tin og skinnavöru, og af þjóöuna 

þeim, er bygðu strendur við Norðsjóinn og Eystrasalt, og ef til 

vill Jótland, keyplu þeirröf (Rav), er þávarhöfð til prýðis á ýms- 

an hátt, eins og gimsteinar á vorum dögum. Með verzlun Föni- 

cíumanna flultist ýmisleg mentun af Asíu til þeirra þjóða, bæði í 

Suður- og Norðurálfu, er þeir sóttu heim, og alment er þeim 

eignað, aö bafa fyrstir manna fundið leturgjörð og reikníngslist. 

j)að er og mæll, að af Fönicíu hafi þjóðmenlun fluzt til Grikk- 

lands. Kadmus hinn fönverski segja menn hafi gjört Kaðmus- 

vígi (Cadmeaj í Pebuborg; sú varö síðan höfuöborg i Böiótíu og 

furðu frœg. 

G ö f n g a r. 

GijMngar fluttust sncmma á öldum tilEgyptalands; þar voni 

þeir ílla haldnir og þrælkaðir sem mansmenn. Nálœgt loOOára 

fyrir Krists burð var Móses uppi meðal þeirra; hann kom þeim 

burt af Egyptalandi og setti þeim lög; eplír hann gjöröist Jdíiía 

höfðíngi yfir Gyðíngum og kom þeim alla leið til Falœsiínu, og 

þar settust þeir að í Kanverja löndum. Stjórnendur Gyðínga eru 
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kallaðir dómarar l'ángað til líOO árum fyrirKrist; þá tóku kou- 

vingar við yfirráðam; cru þessir taldir frægastir og liver niður af 

öðrum: Sál, Davíö og BaJómon, f>á stóð ríkið raeð mikilli veg- 

semd. En er Salómon konúng leiö (975) hófst slyrjöld innan- 

lands, er svo lyklaði, að ríkiö skiplist í tvennt: Ísraehríki og 

Jnðarilii. Jórsalir cöa Jórsalaborg (Jerúsalein) var höfuðborg 

Júðaríkis. Frá því, er ríkin skiptust í sundur, áltu Gyðíngar ein- 

alt í deilum innbyröis, cður viö nágranna sína, til þcss er Sal~ 

ma7iassar Assýríukonúngur vann Ísraelsríki (722), og Nebúlcað- 

nesar Babýlonskonúngur Júðaríki (588); vorii Gyöíngar þá nultir 

í úllegð, og stóð svo nm 70 ár. 

Gyðíngar hufðu líliö samblcndi viÖ aörar þjóðir, og átrúnað 

fyrir sig og trúöu á cinn guð; fyrir því koma þeir lítiö við sög- 

ur annara þjóöa. En aö forsjónarinnar ráði baföi þessi litla þjóð 

uðlazt sanna þekkíngn á guði og varðveitt trú sína ómengaða 

um margar aldir, til þess að lausnarimi gæti birzt þaðan ölUun 

þjóðum þegar aldir liöu fram og tími var til kominn. 

Cýru s. 

í»ar sem mi heitir PersaJand, f heraði því er Farsistan nefn- 

isl, bjuggu Persar í fornöld; þeir voru hermenn miklir og liföu 

á jarðyrkju og kvikfjárrœkt. Álrúnaður þeirra var aö því leiti ó- 

líkur annara fornþjóða, að þeir höfðu hvorki goðahof né goða- 

líkneskjnr, en áltu hclgihöld sín uudir berumhimni og trúöu á sól, 

lúngl og sljörnur; ern enn til menjarþess átrúnaðar þar í landi; 

lifnaöarhœtlir þeirra voru npphnflega eins og líökast meðal fjalla- 

þjóða; börn ólust þar upp við harðan kost og hispurslausan 

klœönaö, þótt heldri inanna börn væri, og meöal annars var 

þeim kcnt þeiia þrent: að ríða hestum, skjóta af boga og segja 

salt. I fymdinni voru Pcrsar háðir Rledíumönnum, nágranna 

þjóð sinni, en höfðu þó valdsmenn yfir sér af innlendri konúnga- 

œlt. Einn af valdsmönnum þeim hét Kamhijses; hann var kvœnt- 

ur og átli Mandane dóUur Aslýages Medíukonúngs. 

Svo er að ráða sem konimgi þessum hafi eigi verið grun- 

laust um, að Kambýses, er hlotiö hafði slíkt kvonfáng, mundi 

fieira vilja girnast þaö, er fengur væri í; því að þaö er sagt, að 

hann dreymdi draum þann, að honum þólti víntré eitt furöumikið 

vaxa úr kjöltu Mandane dóttur sinnar og dreifðust limarnar um 
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alla Asíu. En prestar þeiriMedíu, er Magar hétu, réðu draum- 

inn SYO, að Mandane mundi son eiga þann, er yfirráð fengi yfir 

allri Asíu. Nú leitar Astyages sérráðs, að eigi inælti þettafrain 

lioina, því að þá var fall búiö n'ki hans; lætiir hann því sækja 

dúttur sína til Persalands og hafa heim li! sín í því skyni, að 

fyriiTara banii hcnnnr, þá er þaö fæddist. Líöur nú að því, aö 

Mandane veröur léttari og eiur sveinbarn, og var kallað Cýrus, 

Maður cr nefndur Ilarpagus; iiann var frændi Astyages konúngs 

Og trúnaöarmaöur hans rnikiil; konúngur kaliar hann á sinn fund, 

og selur honum sveininn í hendur, og biöur hann granda lion- 

uin; skilja þeir að svo mæltu. Ilarpagus hugsar nú sitt ráð; 

hann vissi, að Astýages konúngur tók aö eidast og átti ekki 

sonu; var þá eigi annað líklegra, cn að Mandane miindi erfa 

ríki eplir fuöur sinn, en snúa hefndum á sig, ef hann sjáifur 

yröi syni líennar að skaöa. Fyrir því þótti honum snjailast, að 

konia sökinni af sér og á annan inann; gjörir hann þarnæst orð 

fjárhiröi þeim, er Mitridates liét; hann gætti hjarða llarpagusar 

upp til fjalla. En er þeir fnndust segir Ilarpagus honum, að 

konúngur hafi sagt svo fyrir, að Iiann skyldi laka við sveininum, 

bera hann U1 fjalls og láta þar eptir, sem engir væri manna 

votrir; skuii hann engn fvr tvna nema lífinu, ef hann levsí er- 

iiuli þetta lööurmannlega af hendi; enda kveðst hann sjálfur muni 

hafa gœiur á hversu trúr hann revnist. 

Svo bar til, aö kona hirðis þessa ól andvana barn í þetta 

mund. Maður hennar segir henni, hvaö fyrir hann haföi verið 

lagt; og með því að Iionum var kunnugt um foreldri sveinsins, 

en hann hinn mannvænlegasti, þá verða þau ásátluin, aö þyrma 

Cýrusi, en færa hitt barnið, er andvana var fætt, í föt hans og 

bera síðan út. Nú var svo gjörtog tóksl alt greiölega. llarpa- 

gus sendi menn á fjöll; fundu þeir þar barns lík, og kváðu svo 

frá öllu gengið, sem fyrir hefði verið lagl; en Cýrus vex upp 

með fóstra sinum og veit enginn annað cn að hann sé hiröis 
son. 

Nú líður til þess, er Cgrus er tólf velra; þá var það ein- 

hverju sinni, aö hann iék kóngsleik meö öörum sveinum; kusu 

þeir hann til konúngs í leiknum; skipaði hann þá embæltismenn 

eins og siöur er konúnga: nokkra gjöröi hann skululsveina, aðra 

sendiboða, cinn skyldi vera konúngi í auga stað. f)á bar það 
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lil, að cinn þeirra sveinanna braut í móti konúngi, og var sá 

höföíngja son; let Cýrus þá taka hann höndum og rofsa, svo að 

hélt viö meiðslum; sveinn sá reiddist og sagði fööur sínum; en 

hann fór að finna Astýages; svnir honum son sinn, hve sárt 

hann var leikinn og mælti: wþannig leikur sá þræll oss, hirðis 

sonurinn« 1 Konúngur lét kalla Gýnis fyrir sig og lalaöi lil hans 

þúngum orðuin. J>á rnælti Cvrus: »Eg var kjörinn konúngur 

þeirra, þessi var mér óhlýöinn, hann hefir fengiö sín málagjöld; 

hafi honum veriö refsaö um of, þá er eg nú hér á þínu valdin! 

Konúngi virtist svariö einarölegt og þótti bregða fyrir svip Man- 

dane dóttnr sinnar, enda talaði ekki ambáttarsonur á þá leið. 

Ilann lét sækja hiröinn og kúga til sagna; Ilarpagus var og lát- 

inn koma og varð hann nú að segja satt frá, hversu alt hefði 

til gengið. Astýages reiddist mjög, en lét eigi á sér finna og 

sagði: uþað hryggir mig, er eg hefi gjört dóttursyni mfiuim; nú 

er þetta hefir betur ráðizt en til var stofnað, þá lát þú son þinu 

koma híngaö til Cýnisar, og sit sjálfur lil borðs með mér«. 

Ilarpagus varö glaður við, sendir son sinn þrettán vetra til hall- 

arinnar, og kemur sjálfur þángaö í ákveöinn tíma. Konúngur 

lét bera sauðakjöt fyrir gesli sína, en fyrir Ilarpagus var settur 

sérstakur réllur. En er svo þótti sem Ilarpagus heföi fengið 

saðníng sína, spurði konúngur hann, hversu honum heföi geðjazt 

að matnum. Ilarpagus lét sér vel hafa líkaö. I^á komu inn 

konúngs sveinar í hullina og báru karfir, voru þar í hendur og 

fœtur og höfuð sonar hans. þá mælti Astýages: vciztu nú, hvað 

þú hefir etiö? Veit eg það vel, kvað Ilarpagus; en alt er það 

gott, sem þér gjöriö herra! SíÖan tók hann leifar sonar síns, 

gekk heim og gróf þær í jörðu. 

Cýrus var iátinn lifa, þvísvo sögðu Magar, aö nú væri draum- 

ur konúngs fram kominn, cr Cýrus heföi vcrið konúngur í leikn- 

um; var hann nú sendur heim til foreldra sinna á Persalandi og 

ólst hann upp með þeim um hríð. En það er aðsegjafrá Ilar- 

pagusi, að hann var enn við hirð Astýages konúngs, og í mikl- 

um kærleikiim við hann, en í kyrþey gjörði hann samtök við 

nokkra höföíngja þar í iandi, lil þess aö steypa konúngi úrvöld- 

um, var honum það auöunnið, því að Astyages varð mjög óþokk- 

aður af þegnum sínum sökum grimdar. I>á er Harpagiisi þótti 

tími lil kominn, sendi hann Cýrusi héraeinn, ogfaliðbréf í; var 
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þar á ritaöj að hanii skoraði á CýruSj að hami skuli gjörastfor- 

íngi fyrir Persum, og hefja uppreisn gegn Astýagesi; lofar hanii 

Cýrusi sinni liðveizlu og margra höföíngja í Mediu. En Cýrus, 

er honum kemur þessi orösendíng, þá kaliar hann Persa lil fundar 

\iö sig, og birtir þeim bref Astyagesar; hljóðar breQðáþá leið, 

að Cýrus skuli taka að sér öll yQrráð yQr Persum; en hið sanna 

var, að Cýrus haföi sjálfur gjörl bréf þetta á iaun við afa sinn. 

IS'Ú sem Cýrus er orðinn foríngi Persa, býður hann þeim að 

koma fjölmennum hinn næsta dag, og hafa axir meöferðis; þeir 

gjörðu svo, og lætur hann þá fara á skóg og fella tré þann dag 

allan til kvölds; segir þeim svo að skiinaöi, að koma aö morgni 

og búast hinum bezla Lúníngi; lætur hann slátra hjöröum föður 

síns og efna til stórveizlu. Komu nú Persar, eins oghannhaföi 

fyrir sagt; heldur Cýrus þeim öllum kostulega veizlu; sátu memi 

úti og voni vel kátir. f>egar upp var staðiö spurði Cýrus þa, 

hvern daginn þeir kölluðu betri; þeir kváöu þar margtá milli vera. 

I>á mælti Cýrtis: »ef þér viljið mér fylgja, þá skal yður jafnan 

svo vegna sem nú í dag, og þaðan af betur; en viljiö þér það 

cigi, þá bíður yðar ófrelsi og ánauð, sem í gær. PSú eigiö þér 

hversdagslega við slík ókjör að búa, meöan þér þjóniö undir Astý- 

ages; fyrir því skulið þér segja skiliö viö hann þegar í slað». 

Eptir þetta hófu Persar og Medíumenn uppreistina gegn 

Astyages konúngi; varö fundur þeirrahjá Pasargada (560 f. Kr.). 

Harpagus var fyrir konúngs mönnum; en svo hafði hann lalað 

um fyrir sínum mönnum, að þeir veittu Cýrusi lítiö viðnám; varð 

honum því sigurinn auðunninn. Aslyages varð handtekinn og sat 

í varöhaldi til dauðadags. fó fekk Asiyages það ráðrúm, áöur 

hann var lekinn, aö hann gat lalið hengja presta þá, er svo 

sljólega höföu draum hans ráðið. pannig fengu Persar yfirráð 

yfir Medíu. 

I>á réð fyrir Lydiu og þeim hluta Asíu hinnar minni, er 

liggur fyrir vestan Ilalýsfljót, sá konúngur, er Krösus er nefndur; 

hann var mikill höföíngi og vellauöigur og gekk orðstýr hans 

víða um lönd; hann haföi átt orustur við gríska nýlendumenn á 

ströndnm Litlu-asíu og fengið sigur; var hann allfrægur af þeiin 

viðskiptum vestur á Grikklandi. Lydía var auðigt land; í ám 

var þar gullsandur, en í fjöllum dýrir málmar. Krösus varjafn- 

frœgur af auðæfum sínum sem af gjafmildi; hann sat í Sardes- 
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horg, Einlivcrju sinni komu senílimcnii til hans frú Lakedœ- 

mon á Grikklandi í þeim erindumj aö kaupa gull í súlu eina, 

er Grikkir höföu þá í smíðum; gaf Krösus þeim þá svo miklar 

gjafir, sem þeir vildu þyggja. Maður nokkur á Grikklandi, er 

Alkmeo7i hct, liafÖi citt sinn oröiö liðsinnandi sendimönnum 

Krösusar. Koniingur bauð honum til sín i Sardes, og gaf hon- 

um aö skilnaði til leyfis, að hafa brott rneö sér svo mikið af gulli, 

sem hann gæti boriö. Alkmeon tróö á sig öllu því er hann gat, 

fylti skó sína og lél í munn sér, er hann málti eigi á annan veg 

meö komast; þá hló Krösus, því að honum þótti maðurinn furöu- 

lega ágjarn, en þó leyfði hann honum að hafa á burt hálfu meira 

cn komiö var. J)aö ræöur að iíkindum, aö koniingur þessi, er 

svo mjög var lofaður, þætlist öllum mönnum fremri og hamíngju- 

samari; og fyrir því lagöi hann lítinn trúnað á spakmæli Sólons 

hins gríska spekíngs, er einhverju sinni sótti Iiann heim, og brá 

sér lílið við auöæfi Krösusar; en þessi voru orö Sólons: ait 

heims ián cr fallvalt, og enginn cr sæll fyrir sitl endadægur. 

er Krösus fri'ttir, að Astyages konúngur frændi hans er 

feldur frá ríki og sellur í varöhaid, en veldi rersa fer dagvax- 

andi, þá hugsar hann sér, aö stemma stigu fyrir því, áöur Jiaö 

beri sig ofurliða. í>ó vildi hann fyrst gánga til fréttar við guð- 

ina og vita hvað þeir segöu um fyrirætlun hans, og í því skyni 

lók hann það ráös, aö reyna goðasvörin, og sja, livort hann 

mætli treysta sannsögli þeirra. Seudir hann þá menn til allra 

hiiina nafnkendustu vefrétta og þar a meöal til hins víðfræga 

Apollóshofs í DelfiSy og leggur svo fyrir mcnn sína, aÖ á hin- 

nm hundraöasta degi fra heimanför þeirra, þá skuli þeir hver í 

sínum staö spyrja guöinn aö, hvað Krösus Lydíu konúngur sé 

þá að starfa. En á þeim degi brytjaði konúngur lamb og skjald- 

böku og sauð hverllvcggja saman í eirkatli meö eirloki yfir; 

luigði konúngur aö enginn mundi geta getiö þess. Frá því er 

eigi sagt, hverju hinar ýrnsu vefréttir svöruöu; en er sendimenn 

konni hinn ákveðna dag til guðsins í Delfis og spuröu hann, 

livaö Krösus Lydíu konúngur heföi þá fyrir stafni, þá svaraði 

Apollósprestur (Pyþía) þeim, hrifinii af heilagri andagipt, þannig: 

neg þekki dvpt hafsins og hvert sandkorn jarðarinnar; eg skil 

hinn duinba og heyri þann, sem eigi getur talað; ilminn af hinni 

þykkskeljuðu skjaldböku leggur mér fyrir brjóst; nú er húnsoðia 
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saman við lambalvjöt í eirkatli; eir er undir og eir er yflr«, 

þegar Krösusi komu þessi andsvör, Ireysli hann hverju orði, cr 

guöinn í Delfls haföi sngt; gaf þángað til hofsins slórgjafir, og 

lct spyrja hann, hvort hann skyldi byrja herferð móti Persum. 

IJonum var þannig svaraö: »þegar Krösus fer yfir Ualýsfíjót, þá 

mun stórt ríki til grunna gánga«. I þriðja sinn lætur hann 

spyrja guðiiin, hvenær yfirráð hans yfir Lydíu muni enda taka. 

Pyþía svaraði: »l>egar múlasni verður koniingur yfirPersum, þá 

skuliö þcu*, lingerðu Lydíiimenn flýja fram með hinu grýlla Her- 

mos', lefjið eígi og látið yður enga lægingu þykja, þólt þer séuö 

ragirfl. Krösus varö glaöur við, er hann heyröi svar þetta, því 

að honurn þólti auðvitað, að aldrci mnndi múlasni veröa kon- 

úngur yfir Persum, og fyrir því mundi ríki hans á Lydíu standa 

um aldur og æfi. þessum tvíræðu goðasvurum Ireysli Krösus 

og hélt her síuum aiistur yfir Ilalýsfljótog inn í Persaland; korn 

Cýrus þar til móts við hann; varö þar orusta og haföi hvorigur 

sigur. Krösus var liðfærri; lét hann því undan sfga lil Lydíu, 

en gjörir orð bandamönnum sínum í Babýion, Kgyptalandi og 

Lakedœmón, að Jieir sendi sér liöveizlu til Sardesborgar, er kom- 

in sé þángað að 5 mánuöum liönum; en hinsvegar sendi hann 

frá sér all það liö útlendra manna, er á mála hafÖi gengiÖ hjá 

honurn; því að honum korn sí/.t til hugar, að Persakonúngur 

mundi veita sér eplirfur inn í Lydíu eptir þá orustu, er fyr var 

getið, og hvorigur bar af öörum. En er Cýrus verður þess vís- 

ari, hvert i'áö Krösus hefir upptekið, þá hcidur hann liði sínu vest- 

ur yfir llalýsnjót og til Sardesborgar. Komu Persar Krösusi 

mjug á óvart; þó fer hann með ÍiÖi sínu út úr borginni og legg- 

ur til orustu við Cýrus; Krösus hafði riddara hrausta og vel 
búna og Ireysti þeim hiö bezta. Ilarpagus, sein fyr er nefndur, 

var í liði Persa; hann gaf Cýnisi það ráö, aö selja persneska 

riddara á bak úlföldum, er haföir voru eigi til reiöar heldiir til 

þess að bera farángur liersins, og fylkja þeim móti riddaraliði 

Krösusar; voru hestar Lydíumanna slíku óvanir og fældust, er 

þeir sáu úlfaldaliðið; mistu Lydíumenn þá taumhaldsins og uröu 

að stíga af baki og berjast á fæti; sneri þá brátt mannfallinu 

á þá, og urðu þeir að flýja, sem eigi féllu, inn í borgarvirkið; 

var það ákaflega Iraust og vcl víggirt, og erölt til aðsóknar. 

lírösus gjörði orð bandamöanum sínum og biður þá koma sem 
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skjótasl til liðs við sig. Nú haföi Cýrus setið liálfan manuð uni 

\irkið, og fekk eigi iinnið; lýsti hann þá yfir því, að hann heitir 

hverjum þeim manni mikliim verðlaunum, er fyrstur nái upp- 

göngu á virkismúrana. fó gjörir Cýrus áhlaup inikið á virkið, 

en Lyclíumenn tóku djarflega á móti, og veröa Persar frá aö hverfa. 

I>á bar svo til, aö einn af varnarmönnum misli hjálm sinn ofan 

fyrir bergið, er virkið stóð á, þar sem það var brattast; maður 

nokkur i liöi Cýrusar, sá er Eydroiades hél, fekk sjeð manninn, 

er hann fór ofan bergið í einhverjum stað, sótti hjálminn og 

gekk upp aptnr hina sömu leið. Leitar hann nú fyrir sér, ef 
hnnn fái upp komizt í virkið þann veg, er hinn hafði farið, og 

lýkursYoað honum tekst það og fleirum með honum; fekk Cýrus 

þannig unniö virkið, og varð Krösus konúngur handtekinn. Bauð 

Cýrus aö brenna skyldi Krösus á báli og 7 menn aðra með hon- 

lun, únga að aldri. En er að því var komið, aö Krösusi skyldí 

hrynda á bálið, komu honum til hugar orð Sólons þau, er hann 

hafði sagt, aö enginn væri sæll fyrir sitt endadægur; þótti hon- 
um þau nú vilja rœlast á sér, og fanst þá svo mikiö til um alt 

þelta, aö hannj æpir hástöfum þessum orðum: Sólon! Sólon! 
Sólon! Lét Cýnis lúlkinn spyrja Krösns; hvcrju sælti óp það, 

oghversá væri, er hann katlaði svo ákaft á. Sagði Krösushon- 

um frá viðræðu þeirra Sólons. Cýrusi gekst hugur við, er hann 

liugleiddi hverflyndi hamíngjunnar, og óttaðist aö sér mundi koma 

hefnd fyrir grimdarverk þau, er hann hafði unnið. Ilann bauð 

því munnum sínum, að slökkva eldinn, og leiða Krösus af bálinu j 
cn eldurinn varö þeim eigi auöslöktur. I>á cr þaö sögn Lydíu- 

manna, aö Krösus hafi beöiðApolló leysa sig af þeim hörmúng- 
um, er hann var í staddur, og minnast þess, aÖ hann hafÖi gefið 

hofi hans góöar gjafir. Er svo sagt, að meðan konúngur ávarp- 
aði guöinn úr eldinum, þá hafi dregið skýflóka yfir, og gjört 

regnskúr mjög mikla, svo að eldurinn sloknaði. Cýrus lét leysa 

fjötra af Krösusi, bauö honum til sætis og spurði hann svofeld- 

um orðum: »hvað gal komiö þér lil þess að gjörast heldur ó- 

vinurminnen vinum? Krösur mælti: »I>ér varð það að hamíngju, 

herral en mér að óhamíngju; guðir Grikkja valda því, er esp- 

uöu mig lil ófriðar móti þér; því hver er svo iavís, að hann 

meti meira styrjöld en frið? í friöi grafa synir feður sína, en á 

ófriðartímum grafafeðurnir svni sínan. Cýrusi þótti tal hans vitur- 
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legt, og leyfði houun'i aö hanii beiddi sig einhverrar bœnar. Sagði 

Krösus honum goöasvör l)an, er hann hafði fengið, og nefndi 

gjafir þær, er hann haföi sent hofi Apollós í Delfis, og að lykt- 

um beiddi hann C^'rus leyfis, að mega senda nokkra af mönnum 

sínum lil Delfis með fjötra þá, cr hann hafði verið lagður í og 

gjöra guöinum þá orösendíng: hvort honum þælti eigi mínkun, 

að hafa gint Krösus lil aö hefja ófrið gegn Cyrusi og gjöra ríki 

hans ónáðir; svo skyldu þeir og sýna guðiniim fjöturinn til jar- 

teikna um sigursœld Cýnisar. þá cr sendimenn komu lil hofsins, 

báru þeir upp spurníngar, eins og fyrir þá var lagt; en guðinn 

bar það fyrir sig, að forlögum yrði eigi raskað, og guðirnir sjálfir 

gæti eigi breytt þeim; Apolló hefði gjurt alt, sem í hans valdi 

heföi staðið; þannig heföi hann valdið því, að Sardesborg varð 

eigi tekin fyr en að þrem árum liönum ; og það skyldi Krösus 

vita, að sjálfur hann hefði fyrst orðið handtekinn þrem árum síöar, 

en ætlað var; þar sem Krösus mintist á goðasvarið, þá gjörði 

hann guðinum rángt til; því að hann hefði að eins sagt, að þegar 

hann færi móti Persum, þá myndi hann kollvarpa stóru ríki; heföi 

nú Krösus sjálfur kunnað að sjá fótum sínum forráð, þá hefði 

hann fyrst átt aö spyrja guðinu að því, hvers þeirra ríki, Cýrusar 

eða Krösusar, mundi kollvarpast, ef Krösus færi yfir Ilalýsfljót; 

að því heföi Krösus eigi spurt, og mætti hann því sjálfum ser 

um kenna; svarið um rnúlasnann heföi Krösus eigi skilið: Cýrus 

vœi'i sá múlasni, því að hann væri kynblendíngur, meö því móðir 

hans heföi verið dóttir hins göfugasta manns í IMedíu, en faöir 

hans væri persneskur og af lágum stigum; og að lyktum mætti 

Krösus minnast þess, að guðinn heföi borgið honum, er hann 

var að því kominn að brenna á eldi. þegar Krösus fekk þessi 

SYörguösins, lét hann sefast og þóltist sjá að séreinura, en ekki 

guðinum, var sök á þessu gefandi. 

|>á er Cijrm haföi unniö Sardesborg, sendu hinar grísku 

borgir á vesturströnd Litlu-asíu sendimenn til hans og buöu 

honum, að gánga á hans vald með sömu kjörum, sem þær 

heföu haft hjá Krösusi. En áöur Cýrus vann Lydíu og sigrað- 

íst á Krösusi hafði hann boðiö borgum þessum, að gángaísam- 

band við sig; virti hann því lítils þessi tilboð þeirra og svaraði 

sendimönnum með dæmisögu þessari: »hljóöpípu-leikari sá fisk 

sveiraa fyrir laudi; blés hann þá í pípu sína í því skyni að fisk- 
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arnir rynni ú land. En er haiiii sú þú vou bregðast, varpaði 

hann nctjnin sínum í sjóinn og veiddi marga fiska; og sem þeir 

sprikluðu mjög í nctjunum, mælli hann: nú þurfiö þér ekki að 

leika yöur, er þér vilduð cigi þyggja þú skemlun, er eg blés í 

pípu mína og hauð yöur hana«. llarpagus hinn herkœnasli inað- 

ur vann hinar grísku borgir hverja af annari ú þann búlt, að 

hann hlóö torfgarða jafnháfa borgarmúrum, og fekk svo lekið 

borgírnar. En það er frá Cýrusi að segja, að hann hélt hcrn- 

iim austur ú Asíu og lagöi þjóöir undir sig austur að Indusá. 

Krösus fylgdi honum og studdi hann meö ráöi og dáö. Skamma 

slund höföu Lydíurnenn þjónað Cvmsi, áður þcir hófu uppreisl; 

kom Iionum þá til hugar, aö lcggja Sardesborg í eyöi, en selja 

landsmenn rnansali. En Krösus fokk taliö hann af því, og gaf 

honuin það ráö, aö venja Lydíumenn svo, uö þeir léti af óspckt- 

um og hneigðist heldur lil annara hluta en hernaöar. Ilann 

réð Cýrusi aö taka öll vopn frá þeím, láta þá venjast hlýari 

klæðaburöi og meiru hóglííí, en þeir áður heföi vanizt, látabörn 

þeirra lœra sOng, hljóöfœraslátt og smáverzliin. J>cgar iippreist- 

inni var lokiö, fylgdi Cýnis þessu ráði, og hinir luirðfengu og 
hergjörnu Ijydíumcnn uröu njótt lingerÖir og spaklálir. 

J)á er Ci/rus kom aplur úr austurför sinni snerist hann í 

móti Bahýlonsborg; hafÖi liann þá her niikinn og vcl að öllii 

búinn; hann flnlli meö sér vatn á silfurskálum úr Koaspesfljöti 

hjá Swsa, því að af því vatni einu drukku Persakonimgar; lét 

hann því flytja vatn þelta meö sér á vögnum, hvert seni hnnn 

fór. Jícgar Cýms kom aö Gyndesfljóli, — þaö vatn fellur í 

Tígrisá —, ætlaöi einn af hestum hans, er helgur var og hvítur 

á lit, aÖ synda yfir ána, en strainmirinn lók hann, og fórst hann 

þar. J>á rciddist Cýms fljólinu og þólti það furðii djarft, og hót- 

aði því, aö gjöra það svo lítiö, aö eigi skyldi væta konu til knés 

þótt yfir væÖi; stOövaði iiann þar herinn og skipli mönnum lil 

verka, og lét veila Gyndesfljóti í 3GO síki; varð aðalfljótiö þá svo 

lílið, sem liann haföi sagt. Að þessu starfi var hann alt sumarið, 

og bélt síöan áfram ferðinni til Babýlonar. J)á var Labijnetus 

konúngur í Babýlon; béltliann liöi sínu úr borginni til móts við 

Cýms og lagöi til orustu viö hann. J)ar fekk Cýms sigur, en 

Labýnelus flýöi aptur í borgina; var hún ramlega víggirt og vistir 

nógar til þriggja ára; voru borgarmenn fyrir þá sök ókvíðnir og 
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itílu ser litið um rmnastj þó Cýrus gjörði þeim umsáUir. Cýrus 

sat lánga hríð um borgina og þólti illa áhorfast; borgarraúrarnir 

voru bœði háir og traustir, en á þeím tímum skorti bæði kunn- 

áttu og áhöld til aö vinna víggirtar borgir. Loks fann Cýrus 

það ráðj er honum dugöi; hann let liðsmenn sína veita Evfrat- 

íljóti í vatn eitt skamt þaÖan; varð fljótiö |»á svo gruntj að 

vatnið tók mönnum eigi meir en i' beltisstað. Gjörðu Persar þá 

atlögu að borginni og komust þann veg inn í liana; sátu borg- 

armenn þá að veizlu og höföu gleði mikla og ugðu alls eigi að 

sér. En svo var Babýlon mikil ummálsj að Persar rœntu og 

drápu menn í öörum enda borgarinnar, raeðan borgarmenn sátii 

að veizlu í hinum, og voru vel kátir og vissu eigi hvað fram 

fór, fyr en Persar komu yíir þá og gjörðu þeim herfileg veizlu- 

spjöll (536 f. krb.). 

J>ess er áöur gelið, að Gyhíngav höfðu veriö herleiddir til 

Babýlonar af iNebúkadnesar konúngi; sátu þeir þar síðan og undu 

viö hiö versta; en nú gaf Cýrus þeim heimfararleyfi og iirðu 

þeir fyrir því vinir lians miklir. það er sagt að 50 þúsundir 

Gyðínga hafi þá fariö úr Babýion og flutzt aptur heim á Gyð- 

íngaland; reistu þeir þá aptur musteriö mikla í Jórsöliim, og 

hlóöu þar borgarmúra af nýju. J>eir Serubabel og Josm yfir- 

prestar, voru foríngjar Gyðmga á heimferð þeirra. 

Nú sem Cýrus haföi lagt undir sig lönd öll í Asíii vestan 

frá sjó og austur að Indusfljóti, þá vildi hann tryggja landamæri 

ríkis síns að norðan, gegn þjóöflokkum þeim, er þarreikuðu uni 

löndin. Fyrir því heldur hann liði sínu móti Massagetum; voru 

þeir hjarðmenn einir, er höfðust við á fíatlendi því hinu miklu, er 

gengur austur af hinu Káspishahafi; hjarðir þeirra voru aleiga þeirra, 

og htíldu þeir þeim á beit híngaö og þángaö á því svæði, en 

höföu hvergi fasta aösetu; vildu þeir hvorki áreita aðra, néheld- 

ur þola yfirgáng af öðrum. Á dögum Cýrusar réði drotníng sú 

yfir Massagtíium, er Tojnýris hét. Cýrus sendi fyrst menn til 

hennar og lætur spyrja hana, hvort hún viiji ekki giptast sér; 

en hún þóttist sjá, að Cýrusi mundi öllu heldur leika hugur á 

að ná yfirráðum yfir Massagetum, en að giplast sér, og fyrir 

því neitar hún ráðahag þessum. En er Cýrusi komu þau svör, 

heldur hann her sínum norður að Araxesfljóti, og tók að gjöra 

bru á ána; hinumegin fljótsins bjuggu Massagetar. Meðan stóð 

2 
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færa honum svofeld skilaboð; »IIættu störfum þessiim Persa- 

konúngurl ráð þú yfir þínum mönniim, cn lat oss í friði með 

þaö sem ver liöfuni I En lángi þig svo mjög til aö reyna þig 

Yið Massageta, þá þarflu ekki brú að gjöra til þess. Yér skul- 

um fara þriggja daga leið inn í land, svo þú getir híngað komið 

i land vort; cn kjósir þú hilt heldur, að veita oss móttöku í 

þínu landi, þá gjör þú slíkt hiö sama«. 

Krösus réð Cynisi að þyggja heldur hinn fyrra kostinn, er 

Tomýris bauð; fór hann á skipum yfir Araxesfljót, og Krösus 

gaf honum þá optur þaö ráö, aö veiöa Massagela með brögðum, 

Honum var kunnugt, að Massagetar þektu hvorki vínföng, ne 

ýmsa munaðarvöru, cr Persar lögðu sér til munns; lét hann þá 

slátra fjölda kvikfénaöar og malreiða, og þvínæst lét hann mat 

þann allan, og miklar nœglir af óblönduöu víni eptir veröa í her- 

búðum sínum, og þar líl gæzlu setti hann nokkra af hinum lök- 

iistu meöal liösmanna sinna; en sjálfur hélt Cýrus meginhernum 

þaöan á burt. INú sem hann var þaðan farinn komu Massaget- 

ar lil herbúöa Cýrusar, undir forustu Spargapises sonar Tom- 

ýris drotníngar; tóku þeir herbúöirnar eplir lilla mótvörn; sett- 

ust síöan að veizlu og atu og drukkii, þar til er þeir vissu ekki 

Ritt rjúkandi ráð og ultu útaf. En litlu síöar komu Persar aö 

þeim, og réðust á Massageta þar sem þeir lúgu í rotinu og 

drápu fjölda þeirra, en tóku suma; var Spargapíses einnámcðal 

þeirra. En er hann haföi aplur fengið fult ráð og rænu, biður 

hann Cýnis leysa fjöturinn af sér, og sem hendur hans voru 

lausar, þá vcitir hann sér sjálfur bana. þá er Tomýris frélti ó- 

farir manna sinna og dauða sonar síns, gjörir hún Cýrusi svo- 

feld orð: »þú, óseðjandi blóðdrekkur! vínið er ólyfjan,sem þér 

helliö í búka yðra þángaö til illyröi renna yöur af vörum; með 

ólyfjani þessu hefir þú svikið son minn og fengiö hann á þitt 

vald, en ekki með dug eður drcngskap. Nú vil eg ráöa þér 

heilt, en taktu nú eptir því, sem eg segi: Láttu þér lynda það 

happ, er þú hefir hlotiö, og faröu svo í friöi heim lil þín aptur; 

en viljir þú ekki það gjöra, þá sver eg eiö við sólguðinn, Massa- 

geta droltinn, að eg skal seðja þig á blóöi, þó þú sért óseðj- 
andi«. 

Cýrus gaf þessum orðnm engan gaum og hélt liði sínu til 
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iTióts við Massageta. Tomýrís drolning safnaði liði miklii og 

fer í nióti C^ýrusi; verður þar harðiir bardagi og mátti lcngi 

eigi á milli sjá, hverjir sigrast mundu; gengii nienn í höggor- 

ustu; sneri um síöir mannfallinu á Persa, og félí þar C^rwskon- 

úngur. Tomýris lét kanna valinn og leita Cýrusar, og fundu 

menn lík hans; lét drotníng koma líkinu í lcöursekk fullan af 

blóði, SYO hann fengi saðníng sína, eins og hún hafði haft í 

hótyrÖLim við hanu. í>að var 529 vetrum fyrir Krists burö. 

Egyptalandsmenn og Kambýses. 

Noröan og austan á Afríku er land það, er EgyptaJand 

heitir; þar cru landkostir hinir beztu, en til beggja handa sand- 

auönir miklar. Svo hagar til bæði á Egyptalandi og á eyöimörk- 

inni Sa/mra, að þar kemur sjaldan eða þvínœr aldrei rcgn úr 

lopti, mundi því EgypLaland brátt veröa eyöimörk, ef Nilfljót 

rynni ekki eplir því endilöngu og fiæddi á hverju sumri útyfir 

landiö, vökvaöi jarðveginn og veitti hvers konar aldinum vöxt og 

viögáng. I>ar vex baðmull og ýrnsar korntegundir. Beggja 

megin fljótsins gánga fjallgarðar af suðri til norðurs; eigi crii 

þeir háfir, og því lengra sem dregur norður í landiö og nær 

kemur MiðjaröarhaQ, því meir gánga fjöllin sundur, og að því 

skapi breiökar dalurinn; verður þar þá síéttlendi mikið, cn fljótið 

rennur um marga ósa í sjóinn. J>aö land heitir Nilár-Delta, 

í fyrndinni bygðu Eþíópar þetta ágæta land, og fyrir sakir land- 

gæða og veðursældar, komust þeir þegar nokkuö áleiöis í vís- 

iudum og íþróttum; preslar þeirra lumnu stærðafræði, stjörnu- 

fræöi, sagnafræði og aflfræði (Mechanik). En þó þeir kynni 

nokkuð í vísindagreinum þessum, þá fór allur þorri landsmanua 

á mis við þá mentun. pjóðinni var skipt í sjö flokka eöa kyn- 

kvíslir, er mjög vandlega vorti greindir hverir frá öðrum; fyrir 

því gat hvorki almenn mentun né sönn ættjarðarást sameinað í- 

búa Egyptalands til einnar þjóöar. Eptir alvinnu sinni nefndust 

þessir sjö þjóöflokkar þannig: prestar, hermenn, nautahirðar, 

svínahirðar, kaupmenn, túlkar og skipstjórar. Prestastéltin fór 

mjög á huldu með þau vísindi, er hún kunni, og hið helga let- 

ur, er hún ritaði (hieroglýfar, hcilög myndaskript) gat enginn 

maður lesið nema sá, sem þekti leyndarmál prestanna, og þannig 

tókst þeim að halda hinum fáfróða lýð í hinni mestu undirgefni. 

2* 
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Hermnnnasléttin hafði þau forréttindi að verja líf koniings; hún 

leið engiim af öðrum flokki, að hafa hin minstu hernaðarstörf 

á hendi, og þar eð hún þannig einsaman bar vopn og knnni 

vopnum að beita, þá haföi hún ásamt prestunum alt vald yfir 

hinum öðrum flokkum. Koniingur var kosinn af þessum Iveim 

fiokkum; þcir einir áttu jarðir í landinu, og hinir voru þeim al- 

gjörlega háðir; hinir fimm óæðri flokkar máltu ekkert samneyti 

eður samblendi hafa við presta eður hermenn; svínahiröar vorii 

i minstum metum af öllum; ef þeir snertu einhvern mann úr 

öðrum flokki hinum minsta fíngri, þótti það hin versta saurgun, 

er vandlega skyldi af þvegin. En um einn hlut komu allir þessir 

flokkar sér saman, og það var, að þeim þótti engin þjóð í heimi 

standa sér jafnfælis; að þvi leyti líktust Egyptalandsmenn Kín- 

verjum; en af jafn óviturlegu þjóðardrambi leiddi þá eðlilega, að 

þeir fóru á mis við margvíslega mentun og framfarir, er aðrar 

þjóðir hefðn getað veitt þeim, og öll mentun og vísindi Egypta- 

lands hlaut að verða sérvizkuleg og eintrjáníngsleg og fá á sig 

eins konar steingjörfíngs svip. þessu til sönnunar skal þess 

getið, að prestarnir höföu safn mikiö af ýmsum reglum læknis- 

fræöinnar; hvað sem fyrir kom, iirðu læknar að fylgja þeim regl- 

um og engu öðru; en bæri svo til, að einhver læknir fylgdi öðr- 

um ráðum en þeim, sem þar voru rituð, og sjúklíngur andaðist, 

þá var iæknir sá dauðasekur. 

Egyptalandsmenn tignuðu marga guði, einkum Ósíris, for- 

laga guð, og ísiSj er táknaöi frjófgun jarðarinnar; þar aö auk 

héldu þeir mörg dýr vera heilög, t. a. m. Ibis (fugl), lclineumon 

(Faraósrolta), köttinn, og j'msar höggormategundir; sumir menn 

þar í landi trúöu á krókódílinn. J>aö varðaði líftjón ef dýr þessi 

voru drepin. Ef svartur kálfur fæddist með helgum einkennum, 

með hvítum díl ferhyrndum í enni, arnarmynd í hnakka og tor- 

dífilsmynd undir túngurótum, þá varð mikill fögnuöur um alt E- 

gyptaland, og hálíöahöld með mikilli viðhöfn. þann kálf kölluðii 

landsmenn Apis og blótuðu hann; hof hans var í Memfisborp, 

}>eir trúðu því, að annaö líf væri til eptir þetta, en sálin gæti 
t 

eigi komizt til bústaöar Osíris, fyr en eptir margfalda hreinsun. 

Fyrir því héldu þeir, að sálir manna færi eplir dauðann í líkami 

ýmsra dýra, einn af öðrum, þar til þær sneru aptur í manns 

líkami; þetta hríngsól varð hver mannssál að gjöra þrisvar áður 



EGYPTALANDSMENN 00 KAMliÝSES. 21 

fulIhreiQ vœri. {>að kölluðu þeir sálnareik. Til þess að sálin, 

er hún kom aptur af reiki þessu, gæti fiindið líkama sinn órotn- 

aðan, þá smurðu þeir líkin dýrum smyrzlum, vöföu þau ullar- 

voðum og lélu í kistur, gjörðar af eins konar fíkjulré, er mjög 

var seigt og endíngargoU; er enn til fjöldi þcss konar smurð- 

líka {mumiœ) á Egyptalandi, er geymzt hafa óskemd um margar 

þúsundir ára í grufreilum neöanjarðar, Er það allmerkilegt, 

að hitta þannig nú á límum líkami þeirra manna, er eitt sinn 

voru uppi á Egyptalandi og sjálfir voru sjónai’Yoltar að ýmsuni 

þciin furðuverkum, er sögö eru þaöan úr landi. 

Til eru margar fornleifar og menjar hinnar fornu íþrótlar 

egypzkra manna; rústir af hofum með úthöggnum mynduni og 

afarstórum líkneskjum goöa, manna og dýra. {>yí að sá var 

siður Egyptalands konúnga í fornöld aö þröngva alþýðu manna 

til aö vinna slík stórvirki, starfa aö slíkum slórsmíöum, lil þess 

að sýna seinni alda mönnum stórmensku og höföíiigsskap kou- 

únganna, er svo miklu gálu lil leiöar komiö. Meðal þessara hinua 

miklu fornleifa, cr einkum finnast í nánd við á Egyptalandi, 

eru steinstöplar þcir hiiiir miklu {Pýramídar og ÓöcUsliar) nafn- 

kendaslir. Fýramídar eru ákaflcga miklir stöplar af steiui, fer- 

slrendir og breiðir mjög aö neðan, en að sér dregnir upp og 

oddmjóir að ofan; hlezlunni var svo hagað, að stallar voru á, 

tveggja og þriggja feta háfir eptir steinþyktiuni, og málli gánga 

upp sem á stigum. Uinn stœrsti af steinvörðura þessum var 

700 feta á hvern veg niður viö jörðu, og jafnmargra feta á hæð. 

Margir þeirra eru cnn til á Miöegyptalandi fyrir vcstan Nílfljót. 

Óbelisliar eru ferstrendir stöplar af einum steini, og gegnir það 

furðu, aö menn skuli hafa orkað að höggva og reisa slík heljar- 
björg, um 180 feta á hœð; erii þeir að iíkinduni liöggnir út úr 

hönirum suður í fjöllura á Egyptalandi hinuefra; áhliðum þeirra 

cr höggið hið helga letur cgypzkra manna, og hcfir mönnum 

nú á hinum síöiistu límum tekizt að þýöa það að nokkru og 

num að likindum margt verða Ijósara en verið hefir um fornöld 

Egyptalands. Sumir af Rómverja keisurum flultu nokkra af stein- 

stöplum þessum til Rómaborgar, og standa þeir þar á einstöku 

torgum staðarins. 

Einn af forn kouúngum Egyptalands er nefudur Scsoslris; 

hann var mikilvirkur og viðfOrulI og fór lierfcrðir lil ýmissra 
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landa; liann vann Lillu-asíu og Skj'þalancl og Eþiópaland, eðnr 

Bláland; það er siiður af Egvptalandi; hann let gjöra síki út 

iim lundið og veita vatni iir Nílfijóli til gróðurauka. 

|>aö hafa menn fyrir satt, aö sundurþykkja milli prestasléttar 

og hermanna hafi valdið því, að Egyplaiand skiptist í 12 kon- 

úngsríki 

Einn af konúngum þeini var Fsaimnetilnis; hann varð ein- 

valds konúngur (666—G17) og þröngvaði hermannastéttinni lil 

hlýÖni við sig með tilstyrk málaliðs, er hann fekk af lóníxi og 

Kariu; en preslastéttina gjöröi hann sér auösveipa meö því að 

reisa hof og helgar smíðar; hann leyfði lUlendum mönnumj eink- 

um Grikkjum, aö setjast aö viö Kílárósa. 

Nelilw hét son hans; hann inisti Sýrlaud eptir orustuna hjá 

Circesiuxn (606), en lagði aila stund ú aö koma upp skipastóli. 

Ilerodótus hinn gríski sagnaritari segir, nö hann hafi láliö Föni- 

ciumenn sigla umhverfis Afríku; lögðu þeir út hafið rauða og 

komu aptur að þrem árum liðnum inn Njörfasund (Gibraltar- 

sund). Áprics hétsonarson Nekkós; hann herjaði á CyreneboTg; 

þar hjuggii Grikkir. Apries konúngur beið ósigur; gjörðu liðs- 

menn hans þá uppreist, og tóku mann af lagum stigum, er Ama- 

sis hét, til foríngja yfir sig. Yarð Apries konúngur handtckinn 

og liflátinn, en Amasis setlist að völdum cptir hann. Amasis 

(frá 570—526 f. Kr.) var atorkumaöur mikill og slœgvitur; hann 

lét reisa hof mörg og gjöröi það til þess að geðjast preslastélt- 

inni; við alþýöu manna var hann Ijúfur og lítilátiir oghinnglaö- 

legasti, og fyrir þá sök varð hann ástsæi!; hann leyíöi Grikkjum 

verzlunarviðskipti við Egyptalandsmenn og bólfeslu í Naulcx'atis- 

borg, Á hans dögum var ársæld mikil a Egyptalandi; jók það 

eigi alllítiö vinsœldir hans meðal landsmanna. 

þá er Cýrus var fallinn i ófriði viö Massageta, eins og fyr 

cr rítaö, tók Kambýsps sonur hans konúngdóm yfir Persum; 

hét hann að halda fram hernaði og vinna lönd, sem faðir hans 

haföi gjört; lék honum þá mest hugur a að eignast Egyptaland; 

þykir það land erfitt aðsóknar austan af Asíu, fyrir því aö þá er 

að sækja yfir eyöimörk þá erSues lieilir; sú skilur heimsúlfurnar; 

hefir herliöi þar opt ílla farnazt. Kambýses gjörði samband við 

konúng einn í Arabia\ fekk valn hjá honum handa liöi sínu á 

eyðimörkina, og flutti á úlföldum. I>á réð PsííWDncnzíiís konúngur 
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fyrir Egyplalandi; safnar hanii liði og fcr til móts við Kambýscs; 

varð fimdur þeirra Iijá PeJúsium (525 f. Kr.); það er í Nílár- 

liólmiim; varö þar orusta mikil og laiik svOj að Kambýses fekk 

sigur; eplir þaö tók hann Meuifis, eina af höfuðborgum landsins. 

Kambýses var gjarn á stórræði og hernaö, sem faðir hanSj 

en ólíkur honum í mörgu öðru. {>óit Cýrus væri einvaldurj þá 

lét hann eigi grimd koma niður á mönnum cptir því sem verk- 

ast vildi, hann haföi þaö og til, að vera veglyndur, cnda höföu 

Persar minníngu hans iengi í hávegum; og þykir það bera þess 

vott, að hann hafi ekki cingöngu veriö ágengur harðstjóri, heldur 

haft margt sér til ágætis. En Kambyses var bæði reiöigjarn, 

grimmur og heiptrækinn, og þar á ofan jók hann þessa ókosti 

sína svo mjög með ofdrykkju, að stundum héit við œði. Ilann 

hlífði Psammenítus um hríð, en þar kom, að hann lét ráöa hann 

af dögum, síðan beilti hann hinni mestu grimd gcgn ætimönn- 

um hans, og lét misþirma líki Amasis konúngs, föður Psammen- 

ítus, fyrir þá sök, að Amasis haföi að sögn komiö sér undan 

því með kænsku, aö gipta Kambysesi dóttur sína. þessu nœst 

ráögjörir Kambyses að fara herskildi lengra suöur á Afríku. í 

því skyni sendir hann 50 þúsundir fólgönguliös vestur til Am- 

monium; þar heitir nú Sivah og er í eyöimörkinni Sahara; þar 

var bygð og þar var nafnfrœgt hof og vefrétt; þar tignuðu menn 

guðinn A^yunon. Kambýses valdi menn mjög í för þessa; lögðu 

þeir upp frá Pchii, höfuöborg Suðuregyptalauds og héldu inn á 

eyðimörkina; hefir eigi spurzt til þess herliðs síðan; en það er 

sögn Ammoníumanna, að lið þetta hafi hrcpt veður mikið í ó- 

bygðum með sandroki og hafi þar farizt hvert mannsbarn. Siið- 

ur af Egyptalandi bygðu um þær mundir »hinir lánglífu Eþíóp- 

ar« ; það var fjallaþjóð, og liföi við kjötmeti og mjólk, en skeyttu 

hvorki akuryrkju né listum eður neins konar mentun. Kambýses 

lék hugur á að lcggja þá þjóð undir sig, en áður lengra ræki 

ræður hann það af, að senda njósnarmenn egypzka á fund kon- 

úngs þeirra Eþíópanna, og fá fregn af iandinu. Njósnarmenn 

fara, sem fyrir þá var lagt, og höfðu með sér gjafir til konúngs, 

bæði purpuraklæði, gullfesli, armbaug af gulli, smyrsl og pálma- 

viðarvín. Segir ekki af ferö þeirra fyr en þeir koma ú fund E- 

þíópa kouúngs; hann var mikill maður vexli og fríður sýnum. 

Segja sendimenn, að Kambýses Persa konúngur scndir honuin 
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gjafir þessar, cr hann átli cigi aðrar belri, og vill vera vinur 

hans og gestafélagi. Konúngur mælti: BCigi mun Persa konúng- 

iir bafa scnt mér gjafir þessar í því skyni, að gjörast gestafölagi 

minn; eigi er þaö beldur salt, cr þér segíð, því að þer eruð 

njósnarmenn einir; Persa konúugur er viösjáll maöur; væri bann 

þaö eigi, þá mundi bann láta sér nægja silt land, og mundi eigi 

seilast til annara«. Konúngur bélt á boga; lét hann þá streng- 

inn slakna á boganum, fekk sendimunnum hann í hendur og 

sagöi: »Konúngur Eþíópa ræður Persa konúngi aö hyggja af 

leiðángri bíngað í land, þángað iil hann, eöur einhver annar 

persneskur maður, getur dregið ör fyrir odd á boga þessum; 

alt lil þess líma má hann þakka guðunura, að Eþíópum hug- 

kvæmist eigi, aö auka ríki silt með annara löndum«. í>ví næst 

tók hann viö purjniraklæöunum og spiiröi, hvaö sá blutiir væri. 

En er sendiinenn böfðu skýrt bonum af vefnaði og iit klæöanna, 

mælti konúngur: »mcnnirnir eru svikulir og klœði þeirra eru 

einnig sviknl«. Jiá spuröi konúngur, lil bvers væri höfö gull- 

festin og armbaugurinn. Sendimenn sögðu bonum þaö; cn 

konúngur hugði vera mundii fjötrar, hló og mælli; »þá höfum 

vér sterkari fjötra hér í landi, en þessa«. Víniö þótti bonuni 

golt, og spurði, hvaö Persa konúngur hefði til matar, og hversu 

gamlir menn yrði þar í landi. Sendimcnn svöruöu, aö konúng- 

iir œti brauö, og sögöu honum hvernig jörðin vœri búin undir 

sáníngu; bvcitikorni sáð í hana, er síöan sprytli og yröiað hárri 

stöng; en hvað aldri manna liði, þá yröi Persar áttræöir. Kon- 

úngur svaraði: aö sig furöuöi als ekki, þó þeir gœti eigi eldri 

oröið, þar sem þeir æti áburö jarðarinnar, og befðu þeir ekki 

vínið aö styrkja sig á, þá myndi þeir naumast veröa svo gamlir. 
þá er Kambvses frétli orð Eþiópa konúngs, varö bann á- 

kafíega roiöur, og það því frcmur, sem bvorki bann, cða nokkur 

annar persneskur maöur gat dregið ör fyrir odd á boga þeim, er 

scndimenn komu mcð frá Eþiópalandi. Kambýses átli bróður 

þann, er Smerdis hét; hann einn gat dregið bogastrengiim lítið 

eilt; þaö misiíkaði Kambýses stórum, og fyrir því sendi bann 

Smerdis bróöur sinn heim til Persalands. Sjálfur bélt hann her 

sínum lil móts við Eþíópa konúng; átti liöið að sœkja yílr fjöll 

og fyrnindi þaii, er liggja suður af Egyp'.alandi. Kambýses var 

njólfær og framgjarn, og hafði litla fyrirbyggju baft fyrir vistum 
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handa liðsmöiimim sínum; [inUuvisLir í óbygðum og urðu Pers- 

ar aö hafa fararshjóta sína lil matar, og þar kom um síðir, að 

liðsmenn vörpuðu hlutkesti um hvGrjir þeirra deyja skyldii, lil að 

seðja húngur hinna. Varð Kambýses þá að snúa aptur til Egypta- 

lauds. En er hann kom aptur lil Memfis-borgar, var hátíö mikil 

meöal landsmanna, því að guðinn Apis var þá nýkominn tii þeirra; 

lét Kambýses drepa þá menn, er fyrstir sögðu honum þau líð- 

indi, og kvað ósannindi ein er þeir sögðu. En er prestarnir 

játnðu það satt að vera, sem þeir höfðu sagt, kvaðst Kambýses 

vilja sjá Apis og vita hvort hann væri taminn. Var þá Apis 

leiddur fyrir konúng, og jafnskjótt og Kambýses sér hann rekur 

hann sverðiðílær nautinu, og mælti: »þér heimskíngjar! er það 

guð, sem hefir hold og blóð, og verður járni særður? slíkurguð 

er rétlkjörinn yður lil handa, en þó skuliö þér eiga því skamma 

sLund að fagna, að hafa gabbað mig«. Aö því mæltu lét hann 

berja prestana, og bauð að drepa hvern þann egypzkan mann, er 

þá ælli nokkurn þátt í liálíðarhaldinu. En það er frá Apis að 

segja, aö hann dó í hofi sínu af sárum: jörðuöu prestar hann 

síÖan á laun viö Knmbýses. 

Litlu síðar birlist Kambýses sýn í svcfni; honum þótti Smer- 

dis bróöir sinn sitja í konúngs hásæli og nam höfuö hans við 

himin. Draumur þessi fékk Kambýscs mikillar áhyggju og fyrir 

því sendir hann Prexaspes vin sinn ausiur í Súsa og lét hcngja 

Smerdis. Upp frá því varö Kambýses svo óður, aö Iiann réði 

sér ekki fyrir grimd; hann spyrnti þannig fæti viö systur sinni, 

svo að hana dróg til bana, var það fyrir þá sök, að hún minli 

liann á Smerdis bróöur þeirra. AVösus gamli, er verið hafði 

ráðgjafi föður hans, varð opt aö fela sig lil aö foröa lífi sínu, 

er hann haföi gcfiö Kambýsesi citthvert þaö ráð, sem honum 

geðjaöist eigi að. Enginn maöur þoröi að yrða á hann, nema 

með mestu flærö og fagurmœlum, og þótt hann sýndist glaður í 

bragði, þá urðu menn vel að gæta þess, að segja honum ekkert 

ógeöfelt. Einhvcrju sinni spurði hann Prexaspes; »Iívað segja 

Persar um mig?« Ilinn svaraði: «Menn segja þér þyki sopinn 

góöur herra! en að öðru leili er þjer hælt«. Konúngur mœlti; 

»1111 skaltu sjálfur um dæma, hvort Persar hafa salt að mæla, er 

þ’eir segja slíkt, eða þeir eru gengnir frá vitinu; ef eg hitti son 

þinn, sem þar stendur, í hjarta, þá er Ijóst, að Persar segja ó- 
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salt, og aö eg er með ölla ráði«. Greip koni’ingur þá Loga 

sinn, lagöi ör á streng, og skaut af; sveinninn féll þegar; stóö 

örin í miðja hjarta. f>á varö Kambýses glaöur og mœlti við 

Prexaspes: »nú er auðséð, aö það eru Persar, en ekki eg, sem 

vitið hafa mist. Ilefurðu nokkru sinni séð betur skotið en 

þelta?« Prexaspes mælli: nguðinn sjálfur getur ekki betur 

skotið !« 

Um þcssar mundir gjöröist sá viöburður á Persalandi, að 

maöur nokkur af preslasléttinni frá Medíu, gaf sig fram í höfuö- 

borginni Siísa, og sagöist vera Smcrdh bróðir Kambýsesar; uröu 

margir til að trúa orðum hans, og komst hann þannig lil ríkis. 

En það er að segja frá Kambvscs, aö þá er hann fréttir aðfarir 

þessar, bregður hann viö skjótt, og bvzt að fara heim til Persiu 

og sefa uppreislina; cn er hanu var kominn til Sýrlandsy lókst 

svo til, að þá cr hann vildi stíga á bak liesti sínum, stakk liann 

sig á sverösoddi í iærið; var það allmikiö sár; varð hann þá að 

láia þar fyrirberast sem hann var kominn; kallaöi hann nokkra 

persncska höföíngja á sinn fund, og segir þeim, að hann haíi 

lálið taka bróöur sinn af lífi, lil þess að draumur sinn skyldi 

eigi fram koma; en prestur sá, sem nú sé kominn lil ríkis á 

Persalandi, sé svikari, og verði þeir að sleypa honum úr vuld- 

uui; lók konúngur þá að gráta og harmaöi miög forlög sín. £n 

cr Persar sáu Kambýses gráta, rifu þeir klæöi sín og grétu há- 

stöfum. þó ,trúðu þeir því, að prestur segði salt, og væri Smerdis 

sonur Cýrusar konúngs, Kambýses gæli ekki unt honum kon- 

úngstignar, og vildi því œsa menn lil ófriöar gegn honum. Eplir 

það andaðist Kambýses af sárinu (522). 

vika-Smerdis. 

Eptir lát Kambýses réði preslur þessi yfir Fermlandij og 

hafði aðsetu í Súsa. Ilann gjörði sér alt far um, að ná 

hylli landsmanna með því, aö leysa menn frá herþjónustu, og 

gefa þá lausa við skatta. það er sagt um þenna Svika-Smer- 

dis, að Cýrus haföi eitl sinn refsað honum fyrir einhverja yfir- 

sjón, á þann hátt, að hann lét skera af honum bæði eyrun. þessi 

líkams-lýti reyndi Smerdis að dylja sem bezt, og fyrir því lét 

Iiann engan persneskan höfðíngja koma á sinn fund, lét þvínær 

aldrci sjá sig, en sat allajafna heima í höll sinni. Maðtir hét 
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Ótanei, honiim var kunniigt, aö einn niedverslair prestiir liafði 

verið afeyrður á dögum Gyrusar; kom lionurn því tíl hugar, að 

alt muncli vera sami maðurinn, sa sem afeyröur var og þessi 
/ 

sem til valda haföi brolizt. Otanes átli ser dóttur; hún var ein 

af konum Sinerdis; hana fær Ótanes lil að taka höfuðfatið af 

konúngi, einhverjii sinni þá er hann var sofnaður. Ogjafnskjótt 

scm Otanes veröur þess vísari aö konúng vantar eyriin, gjörir 

hann samsæri viö sex persneska menn; einn af þeim hét Dar- 

íws; hann var son Hystaspis jarls á Persalandi. 

Nú hefir Sviha'Sjnerdis konúngur frétt, að sá kvittur gángi 

meðal inanna, aÖ konúngstign hans muni iniðlúngi vel fengin; 

lætur hann þá Prexaspes koma á sinn fund og lofar honum öllii 

fögru, ef hann gángi fram á hallarmúrinn og sannfæri lýðinn um, 

að hér sé als cngum brögöum beilt, heldur sé það Smerdis 

sannur son Cýrusar, er nú sitji að völdum í Súsa. En það er 

frá Prexaspes að segja, að jafnskjótt sem hann hefir stígið fæti 

iipp á hallarmúrinn, þá hirðir hann h'liö um loforð þau, er hann 

haföi heitið Smerdí, og- þylur upp alla œítmenn Cýnisar og all- 

ar þær velgjörðir, er Cýnis liefði veitt Persum; kveðst sjálfur 

hafa ráðiö Smerdis bana eptir áeggjan Kambýsesar, og aö sá 

inaður, sem nú hafi koiiúngsvald á hendi, sé prestur og eigi 

ckki lilkall lil konúngdóms á Persalandi; lauk hann erindi sínu 

með því, aö bannsýngja Persum, ef þeir reyndi eigi að losa sig 

iindan yfirráöum Medíumanna. Að því mællu steypir hann sér 

ofan fyrir múrinn og lét þannig líf sitt. 

iN'ú víkur sögunni til hinna sjö, er samsœrið höfðu gjört; 

vissu þeir eigi livaö Prexaspes hafði aöhafzt, en hinsvegar eggjaöi 

Ðarhis þá mjög.á, aö vinda bráðan bug að sinni fyrirællun; 

gánga þeir nú til hallarinnar og ná skjótt inngöngu, meö þvi' 

varömenn gruna þá ekki, þar sem þeir voruallir i höfðíngjatölu. 

En er þeir komu að konúngs herbergjum; viidu þrælar þeir, er 

þar hékhi vörð, cigi leyfa þeim inngöngu; brugðu samsærismenn 

þá sverðuni og vógu þrælana. Meðan þetta gjöröisl satkonúng- 

ur, sem venja hans var til, í herbergi sínu, oghjáhonum prest- 

ur einn, og ekki fleiri manna; ræddu þeir með sér, hvaö til 

bragðs skyldi taka, síðan Prexaspes haíöi þannig brugðizt, sem 

reynd var á oröin. í því ruddust samsœrismenn inn að þeim, 

greip armar þeirra þá boga, en annar spjót, og bjuggust til varn- 
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ar; sá varðist vel er spjótið hafðij þar til er hana féll ; en Iiiun, 

er hann sú að hann fekk eigi boganum við komið, þá kastar 

hann honum og Hýr í annaö herbergi þar er dimt var. þángað 

komst Darim og einii af félögum hans, er Gobrýas hét; reöist 

Gobrvas á Smerdis þar í myrkrinu, og urðu SYÍplíngar meðþeim. 

Dan'us stóö hjá með brugönu svcrði, en þoröi eigi lil að leggja, 

því aö hann óttaðist, að hann kynni aö vega félaga sinn í slað 

konúngs, þar í myrkrinu. En er Gobrýas finnur, að Daríus 

hefst ekki að, kallar haun og mæili: »>Neytlu sverðsins maður, 

þóU eg verði fvrir högginim! Daríus heggur fram sverðinu; hiltir 

konúnginn; varð það hans bani. Nú hafa þeir Daríus með sér 

höfuð Svika-Smerdis og sýna Iýönum;gengu borgarmenn þá í liö 

með þeim og drepa presta þá alla, er þeir fengu hönd á fest. 

Náðu Fersar þannig í annað sinn yfirráöum yfir AlediuinÖrDiutn 

(521). En það var samkomulag með samsærismönnum, að sá 

þeirra skyldi konúngur veröa yfir Persum, cr þeim hesti riði, er 

fyrstur hneggjaöi. Aö morgni dags í sólarupprás riðu þeir allir 

út úr borginni, eins og lil var sctt. Ilafði stailari Daríusar hag- 

aö svo til, að hcstur hans hneggjaöi þegar, er^ þeir komu út 

fyrir borgina. fannig varð Darius Ilystasphson konúngur yfir 

Persum (521 f. Kr.). 

llið persneslía eínvaldsdœmi varð aldrei víölendara, en um 

daga Daríusar koniings. það náöi um þær mundir austur að 

Indusfijóti, suður aö Indlandshafi, Arabalandi og Eþiópíu, vestur 

nö eýöimörkum Afríku, norður að iMiöjarðarhafi, þrakíu, Svarta- 

hafi, Kákasusfjöllum, Kaspíahafi og heiðalandi því, er þaðan 

gengur lil austurs. Persakonúngur, er alment varnefndur njiinn 

mildi liotiungun^ j var Ugnaður eins og guð, og allir sem á hans 

fund sóLtu, urðu að knékrjúpa honum, og sýna hinamestu lotn- 

íngu. Ilann haföi aösetu í 4 höfuðborgum, Babýlon, Ehbaiana, 
f 

Persepolis og Súsa, eptir því sem árstíöum hagaöi. 1 Súsavoru 

samankomin lángmest auðæfi, og hverskonar munaðtir og óhóf 

áiti þar heima. »ílinn mikli konúnguru haföi fjölmenna hirð, 

inarga þræla og mikil kvennabúr, og svo má að orði kveða, aö 

höll hans Ijómaði öll af gulli og dýrgripum, svo að furðu gegndi. 

I>aö var einskonar miðsól, er skein út um hinn mikla þjóða- 

geym, er Persakonúngur réði fyrir. Persar voru fyrir öörum 

þjóðum, er konúngi lutu, og guldu þær þeim skalla og skyldur; 
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næstar þeim að Yirðíngu gengu nábúaþjóðir þeirra, og svo koll 

af kolli, svo að þeir voru jafnan minst mclnir, er fjærstir bjuggu 

konúngi. Siðir og lífernishællir voru hispurslegir og viðhafnar- 

miklir, en þó í aðra rönd harðvðgislegir og samboðnir óment- 

uðum mönnum; jarðyrkja og garðyrkja var í góðiim metum og 

konúngur studdi hana; vegabætur og póstgöngur áttu sér stað 

um ríkið; vatnsból voru gjörð á eyðimörkum, og verzlun og sam- 

göngur nutu opinberrar verndimar. En öll þjóðin og hver ein- 

stakur maður laut konúngi og jörlum hans, eins og ófrjálsir 

menn: þeir áttu alt undir miskim konúngs bæði fé og fjör; hann 

gat svipt þegna sína öðruhverju, eða hvorutveggja, eptirþví sem 

honum þóknaðist í þann svipinn. 

Ríki Persakonúngs var skipt í mörg jarlsdœmi. Konúngur 

setti jarl yfir hvert fylki. |>ó jarlar þessir væri undirgefnir kon- 

úngi, réðu þeir hartnær sem cinvaldar hver í sínu fylki, og því 

fjarlægari sem þeir voru frá konúngi, og meiri menn fyrir sér, 

því meira varð ráðríki þeirra í þeim fylkjum, er þeir voru yfir 

skipaðir. þegar koniingi líkaði eilthvað miöur við jarla sína, 

voru það einatt úrrœði hans, að hann sendi menn til höfuös 

þeim, og lét drepa þá; settist vegandinn þá að völdum í hins 

slað, er drepinn var, og bar fyrir sig konúngsbréf. En opt bar 

það við, að jarlar þessir uröu ofjarlar hinum mikla konúngi, og 

gjörðu það er sjalfum svndist, hvað sem konúngur bauð. þannig 

ríkti harðstjórn um alt Persaveldi og í hverju einslöku fylki. En 

jafnframt því, aö stjórnarfyrirkomulag þetta hélt um stundarsakir 

þjóðunum undir ánauðaroki Persa, þá flvtti það einnig fyrir 

sundrúngu ríkisins, er kenna mátli sjálfræði hinna persnesku 

jarla. 
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Annar kallí. 
Grrikliir og' ófriðiir Jjeirra við Persa 

n e tj u ö 1 d G r i k k j a, 

Það er kunmigt, að af Európu gánga þrjú nes og öll rnikil 

suður í hafið. Hið austasta ncsiö bygði þjóð sú í fornöld, er 

Pelasgar hét; voru þeir í ætt við Indur, og liröu við jaröyrkju. 

Svo er um sögu GrihhJdj sem annara þjóöa, aö þegar fariÖ er 

fram í fornöld, þá verður frásögnin myrk og hrikaleg og þó i 

molum; veldur það því, aö mcöan þjóðirnar cru í bernsku, þá 

eru hugmyndir þeirra bernskuiegar, og þeim cr ekki lagið að 

lysa viðburöum þeim, er gjörzt hafa, greinilega og eðliiega eins 

og þeir hafa orðið til í heiminum, beldursmíöa þær sér alskon- 

ar kynjamyndir, mennina gjöra þœr að guöum og verkin verða 
að því skapi. rornmentun Grikkja byijar á því, að í broddi 

þjóðarinnar gánga hetjur {Ileroes) margar, t. a. m. llerhílesy Pe- 

sevsj Jason, er eiga í miklum þrautum ýinist viö nátlúru-öfiin, 

ýmist viö alskonar ófreskjur í dýra- eður mannamyndum; veröa 

þeir ágætir mjög af hreysti sinni og þrekvirkjum, og eru hafðir 

í guöalölu cplir dauðann, Meöal frásagna þeirra, er þannig lýsa 

fornöldinni, eru kvæði/fdjners taiin einhver liin ágætustu. Uómer 

var gn'skur maður af /djja-ætlkvísl; bafði sá þjóöflokkur numið 

lönd á vesturströndum Litlu-Asiu, nokkru áður en sögu-öld 

Grikkja hófst, og þar gjöröust þeir viðburðir, er Ilómer liefirum 

kveÖið. I>ykir hann framúrskarandi, bæði vegna þess hve há- 

fleygiir hann er í anda, þegar hann lýsir lífi manna og guöa, 

viðureign þeirra og bardögum; vegna þess, hve nákvæmlega og 

Ijóslega hann segir frá mentunarástandi þeirra tíma, líferni þjóöa 

og einstakra manna, viöburðum og stöðum, og loksins vegna 

þess, hvíhk áhrif kvœði hans höfðu jafnan á bina grísku þjóð. 

n ó m e r. 

ilann cr fæddur á vesturströnd Litlúasíu, en eigi vita menn 
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hvar, og «yo er sagt, aö sjö eyjar og borgir kcptu nm bann, og 

sagði bver, að bann vœri bjá sér borinn og barnfæddiir. Ilon- 

um crii eignnö tvö höfnðkvœði: Jlwnshviðaj eðnr kvæöi nm um- 

sát og fall Ilíonsborgar (Trójuborgar), og Odi/ssevsliviða, eður 

kvœði nm brakníng og beimkoniu Odyssevs (Ulixesar). 

Sagan segir, að París, sonnr Príamus konúngs í Trójuborg, 

bafi sólt heim Menelás Spartverja koniing gestavin sinn, en farið 

svo þaðan, að bann baföi á burt með sér drotníngu bans, Ilel- 

enu bina fögrn, og nulti bana og auöæfi mikil lil Trójnborgar. 

Mcnelás 'álti bróðnr þann, er Agamemnon bét, bann var kon- 

úngur í Myliene; það er og á Grikklandi. Kú sem Menelás er 

sviptur konunni, fer hann að bitla bróöur sinn, og síöan fara þeir 

bræöur og beiðast liös bjá Ahheum (þ. e. Grikkjmn) til þess að 

ná aptur konunni frá Trójnmönnnm. Grikkir uröu vel viö liðs- 

bón þeirra bræðra; böföu þeir mi liösafnað mikinn og héidu 

hernnm anstnr til Liliuasín lil móts viö Trójnborg. J>essir eru 

taldir ágætaslir böfðíngjar í liði Grikkja: Agamemnonj bann var 

aöalforíngi fyrir Grikkja her; MeneJás konúngur sjálfnr; bann er 

nefndnr binn rómsterki; AhhiUcs hinn fóíhvati, og lalinn binn á- 

gælasti af öllnm Grikkja hetjnm, hann var sonnr Pelevs J>víu- 

konúngs og Þetísar IiafgyÖju; Odysscvs, hinn ráöagóði, þrantgóði 
f 

konúngur á Iþökn, hinni grýttn ey fyrir vestan Grikklaiul; ÐiJ- 

medcs hinn slerki, konúngur í Argos; Nestor, konúngur í Pýlns 

og fl. Allir böföu þeir mörg skip og hiö fríöasta liö. Svo er 

sagt, að Neslor vœri ehtur allra höf'öíngja í liöi Grikkja; »bufðu 

vfir hann liðið tveir mannsaldrar mœllra manna, en nú var hann 
V 7 

konúngur yfir þriöja mannsaldrÍH; fyrir því gekk bann eigi í or- 

usln, en á ráðstefnum var bann ullnm öðrnm framar, því að 

bann var manna vitrastnr og máisnjallastnr; ræðan fíant bonum 

af vörnm, sætari en lumáng. Grikkir settust um Trójuborg, og 

gjöröu áhlaup á hana; en Trójnmenn tóku snarplega á móli. 

Paris skaut vel af boga, en var að ööru leiti enginn garpur né 

fullhugi; en meðal Trójunianna urðu þeir frægasliraf vörnsinni; 

Eneas og einkuni »hinn bjálmkvikÍH llehtor, sonnr Príamus kon- 

úngs. Trójumönnum kom lið víösvegar að úr Litlu-Asíu; varð 

borgin eigi auðsótt, og frestaðist aUnisátin alt að 10 árum; en 

margar uröu smáornslur með mönnum. Guðir og gyðjur stigu 

niður úr hinum glœstu sölnm á Ohjm^s-fjalli og gengu í hina 
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miklu slyrjöld. Pallas Aþena (Mínerva) hin volduga nieygyðjaj 

oghinráðn'ka Ilera (Juno), drotníng Seus (Jiipilcrs), veittu Grikkj- 

um; en Afrodita (Venus) ástagyðja, og Febus ApoIIó, hinnlang- 

skeyti bogvaldur, veittu Trójumönnum og einkum Ilektori. 

Ilíonskviða, er cinkum segir frá viöbnröum á hinu tíunda 

ári styrjaldar þessarar, byrjar á því, aö skúldiö heitir á vSönggyöj- 

una, meö þeiin oröum : okvcö þú, gyðja, um hina fársfullu heipt- 

arreiöi Akkillesar!« því að reiði hans og deila viö Agamemon 

olli einrnilt því, að styrjöldin slóð svo lengi. Agamemnon hafði 

slygt Akkilles með því, að taka frá honum Ilippodamiu Bríses- 

dóttur, hina fögru ambátt, er Akkillcs haföi þegið að heiðursgjöf 

og unni hugástum. Sat nú AkkiIIes harmþrúnginn í tjaldi sínu 

og haföist ekki að, en stytli sér stundir meö hörpusiætli. Ilektor 

sótli ákaflega fram og með honum Trójumenn ; hopuðii Grikkir 

fyrir, og lá við sjálft að þeir Ilektor mundu kvcikja í skipum 

þeirra. I>á fekk Patróldus leð vopn Akkillesar vinar síns, þau 

voru vopna bezt, og gekk móli Trójumönnum, en svo lauk, að 

Patróklus fell fyrir Ilektori. En er Akkillcs fréttir lát vinar síns, 

verður hann akaflega reiður, fer yQr herbúðadíkiö og kallar svo 

ógurlega, að hestar fældust fyrir kerrnni Trójumanna, drápust 

þar tólf manns, en miklum felmtri sló á alt liöiö. I>ví næst lét 

f>etis hinn fræga vólundarsmið Hefestus (Vulcanus) smíöa vopn 

handa Akkillesi, er hún færir honum; slíkra vopna hafa menn 

eigi heyrt getiö hvorki áður né síðan; herklœöist nú Akkilles, 

og varpar sér í kerruna, en Átómedon stýrði hestum hans; 

geystist nú Akkillcs fram móti Trójumönnum, og hélzt þá ekki 

við honum; flýöti Trójumenn undan út á jfiCsanj;i/s-fIjót; cn svo 

var Akkilles þá óöur, að hann hljóp út í fljótiö á eptir þeim 

með brugönu sverði og hjó á báöar hendtir; varð þar hræðileg- 

tir aögángur, »er mennirnir voru slegnir meö sveröi, en vatnið 

varð rautt af blóðinii«. f)á reiddist fljótsguðinn, er hann sá að 

straumur hins helga valns stíflaöist mannabúkum ; æröist þá fljótið 

og skullu ógurlegar öldur á Akkillesi; hörfaði hann þá undan á 

land upp, en fijótiö elti hann, og mundi það hafa svelgt hann í 

sig, ef aðrir guðir heföi eigi dugað honum, og Ilefestus orðið 

þeirra drjúgaslur; hann hieypti eldi í öll tré og aldini á fljóts- 

bökkunum. Við þvíbáli mátti fljótsguðinn ekki og hörfaði undan, 

en Akkillesi var borgið. 
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Nú er að segja frá Ilektorij að hann slóð fyrirframanborg- 

arhlið og beið Akkillesar, því að hann vildi fyrir hvern mun við 

hann berjast; en í annan stað grátbændu foreldrar hans hann, 

að hann berðist eigi við heljarmanninn, en þó gátu þau eigitalið 

honum hughvarf. Nú kom Akkilles að honnm; varð Ilektor þá 

hræddur og lagði á flótta, en Akkillcs elti hann; runnii þeír 

þannig þrem sinniim á hlaupi í kríngum Trójuborg, en allir 

guöir horföu á. Loksins nam Ilektor staðar og snerist í móti 

AkkiIIesi; lauk svo þeirra viöskiptum, að AkkiIIes kom spjótslagi 

á Ilektor, framan í hóstiö, þar sem herkiæðin hlíföu honum eigi, 

og fekk Ilektor bana af. Príamus leysti iíkama sonar síns út 

hjá Akkillesi viö œrnu fégjaldi. Stóð enn ófriður um hríð og 

féllAkkilIes fyrir bogaskoti Parísar, enda var Apolló með í leikn- 

um; haugur var orpinn yfir Akkillesi við Ilellespontus (Ilelluhaí). 

Um síðir varð Trójuborg unnin með brögðum hins slægvitra 

Odyssevs. Grikkir gjuröu afarmikínn tréhest, holan innan, og 

lélu einvalalið af sínum mönnum felast þar inni; meðal 

þeirra var Odyssevs, og var honum ætlað að gæta dyranna á 

vígvél þessari. Grikkir létu, sem þeim leiddist umsátin, brendu 

herbúöir sínar og héldu heimleiðis, en leyndu flota sínum undir 

Tenedusey, Trójumenn undruðust tréhestinn, þar sem hann slóð 

eptir skilinn á strundinni; hugðu þeir, að Grikkir heföi gefið 

hannAþenu í heiöursskyni, og til þess aö búa sjálfum sérgreiða 

heimfur; færðu Trójumenn heslinn með miklum fagnalátum inn 

í borgina; flyktist lýðurinn þá að til að skoða nýlundu þessa; 

var þá mikil ráðagjörð með mönnum, hvort réltara mundi, að 

brenna hestinn, eða hrynda honuin fyrir björg niður; urðu þeir 

hlutskarpastir, sem réöii til þess að láta hann standa á borgar- 

víginu og friÖa gyðjuna þannig. En er nótt var komin, gengii 

Grikkir úr hestinum; skipaflotinn sneri aptur fráTenedus; komu 

Grikkir þá Trójumönnum á óvart; tóku borgina, drápu karla, 
ræntu fé, en rákn koniir og börn í þrældóm. 

Ilufðíngjar þeir, erkomust lífs af úr Trójumannastríði, héldu 

hver til síns heima eptir stórvirki þessi; greiddist þeim ferðin 

allmisjafnlega. En enginn þeirra varð jafnfrægur af ferðavolki 

sínu, sem Odyssevs; hann átti 10 samfleytt ár í hrakníng- 

um, og ura þá hefir llómer ort Odyssevskviðu. Á leið sinni 

kom Odyssevs við Silíiley, og hitli þar jötna þá, er KýMópar 

3 
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nefndust; þeir vorii mannætur; komst hann nauðulega úr hönd- 

uni þcim; hann fekk siglt fram hjá hinum skæðu söng- 

dísunumj er íöfniðu farmenn með sætum söng; hann fekk um- 

flúið hina voðaiegu ÓYætlu, Shjllu og Karýbdis, er drapu sex af 

skipverjum hans; Póseklón sjávarguð var stórreiður Odyssevs, 

braul skip hans í spón, og rak hann upp að Fealialandi; en 

Feakar tóku honum vel, gáfu honum góðar gjafir og fluttu hann, 

Póseidóni þvernauðugt, heim til íþöku. 

Meöan Odyssevs var í hrakníngum þessum, settust biölar 

margir upp hjá Penelópu konu hans, eyddu búi þeirra Odyssevs, 

og leituðii ráöahags viö hana meö frekju. I>egar Odyssevs bar 
að húsum, haföi hann tekiö á sig slafkarlsgerfi; biðlarnir sátu að 

veizlu og höfðu ráögjört með ser, að sá skyldi hljóta Penelópu, 

er skoliö gœti ör af boga Odyssevs gegnum lólf axaraugu. Eng- 

inn af biðlunum fekk drcgið upp bogann; tók stafkarlinu þá við 

boganum og leyfðu þcir honum að skjóla ef hann gœti. Odys- 

sevs bendir þegar upp bogann og skaut örinni gegnum öll axar- 

augun; kaslar hann þá dularklæöunum og segir lil nafns síns; 

gengur fram í salinn ásamt Telemalihus syni sínum, sleypir niö- 

ur fyrir sig örvunum og mælti: »nú er kappleikur þessi á enda, 

en nú vil eg mer annaö mark setja, það er enginn maður hefir 

áður hitt, og freista hvort cg fæ náö því, og Apolló vill Ijá mer 

fulltíngi sitt«. Að því mællu skaut hann ör að Antinóusi; hann 

var ósvífnastur allra biðlanna; kom örin i háls honum, í því er 

hann bar vínker að munni sér; féll Anlínóus viö skotiö, en mat- 

boröin steyptust, og urðu í blóöi einu. par feldi Odyssevs þá 

alla, biðlana, og hefndi þannig skapraunar þeirrar, er þeir höfðu 

honum gjört. 

Hellas og Pelopsey, 

Pelasgar hétu, cins og áður er sagt, þjóð sú, erfyrst bygði 

Grilildand, en eptir Trójuborgar daga hrukku þeir fyrir þjóðdeild 

þeirrl, er lleUenir hétu. Síðan voru allar hinar ýmsu deildir af 

því þjóðerni kallaðar Hellenir, eða Grilildr sameiginlegu nafni, 

og hefir þaö haldizt síðan. Ilér um bil 1104 árum f. Krists 

burð komu Dórar og lögðu undir sig meslan hluta Pelopseyjar, 

en íónar settust að í suðurhlula Grikklands, á meginlandinu 

fyrir norðan Pelopsey, þar sem hét Attília, og á hinum næslu 
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eyjum, þar á meðal á Evboiu, Eptir fall Kódrmar (1068), liins 

síðasta koniings í AlLíku, fóru Jónar auslur um haf og setlust að 

á vesturströnd Litlu-Asíu. 

Til forna hafði Grikklandi sjálfu veriðskiptí þrjá höfuöhluti: 

Korbxir-Grilíhland (eða Epírus og þessalía), MiÖ-Grilddand (eða 

Ilellas), og SuÖur-Grilddand (eða Pelopsey). Ilellas grcindist 

aptur í þessar sveitir eða fylki: Attilni og Megaris, Boiótiu, 

Fólcafylki, LókrafyJki, Dói'is, Etóliu og Akarnaniu. IMilium 

Pelopseyjar og mcginlands gengur mjótt eið; á því eiði stóð 

Korinpuborg. En á Peiopsey var sveituni þannig háltað: ímiðju 

landi var Arkadia, sunnar Lakónia og Messenia, vestar Elis, 

norðar Akkaja, austar Argólis. Um eyjarnar í Grikklandshafi, 

hæbi Kriteg, Kyldades-egjar ogSporades-eyjar bygðullellenir einn- 

ig snemma á öldum. Bæöi meginland Grikkiands og Pelopsey 

eru fjöllótt. J>ó gengur ekki einlœgur samfastur fjallgarður cptir 

landinu, heldur eru þar einstök fjöll, sumstaðar hálendi og sum- 

staðar gróðursœlir dalir og sjávarslrendur. Landið er mjög vog- 

skorið, var það því snemma vel falliö til verzlunar og sjósóknar. 

Af landslaginu leiddi eölilega bœöi þaö, að landsmenn grcindust 

í mörg smá ríki, er hvert uin sig lók sérstaklegum framförum, 

eptir því sem hverju bezt var lagiö, og án þess að vera öðru 

háð, og líka hitt, að samgöngur og samband milii smáríkja þess- 

ara var mjög auðveit; í Grikklands fjöll eru sumstaðar þröng og 

djiip skörð, eru þar örugg vígi en ílt aðsóknar; einnig þetta 

dróg til þess, aö auka Grikkjuni þor og þrek og kenna þeim að 

Ireysta sér og vopnum sínum. 

Sparía (Spörtuborg). 

Meöal rikja þeirra, er Dórar höfðii stofnselt á Grikklandi, 

komst ekkert lii slíkrar uppheföar sem Sparta (Lakedæmón) í 

Lakóniiifylki á Felopsey. Snemma á tímum sátu þar koniingar 

að völdum; gekk köngdómiirinn í erföir, og töldu þeir ætt sína 

til Ilerkúlesar; voru konúngar jafnan tveir í einu. En er tímar 

liöu fram, kom upp ágreiníngur milli konúnga og þegnanna, og 

ríkisstjórnin fór aflaga. þá var það, að sá maður, er Lýkúrgus 

hét, og var einn af konúngsættinni (hér um bil 880 f. Kr.) selti 

Spartverjum lög og kom á öðru og fastara skipulagi, en verið 

hafði fyrir hans doga. Lög hans voru mjög merkileg, en þó 

3* 
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Yoni þau í sumum grcinum yfrið óþýð og hörð; þau gjörðu 

Spörtu að herskáu lýðsljórnarveldi, en þó átti þar jafnan heldri 

manna stjórn sér stað öðrum þræði; eptir lögum þessum var 

það þjóðfélagið (Staten), sem alt var miðað við og alt varð undir 

að IiUa; hver einstakur maður var skyldur að leggja alt í söl- 

urnar fyrir þjóðfélagið, og styðja það og efla ú allar kindir; þess 

vegna var það og, að þjóðfélagið sjálft (opinber sljórn) lókst á 

hendur uppeldi barnanna, réði matarœöi borgaranna og haföi til- 

sjón með athæíi hvers einstaks nianns. Jafnskjótt og börnin 

fæddust var ákveöið, hvort þau skyldi halda liTi, eður eigi; þættu 

þau vanheil eða vansköpuð voru þau líflátin, því að ekki þóUi lið í 

þeiin fyrir þjóðfélagið. Til hins sjöunda árs höfðu konur nppeldi 

sveinbarna á hcndi; þó voru þeim seltar ýmsar reglur fyrir 

uppfóstrinu, lil þcss að börnin veudist eigi á kveifarskap. En 

frá því úri hófst hið opinbera uppeldi, og harðnaði að því skapi, 

sem börnin ellust, því að alt miðaði tii þess, að gjöra sveinana 

harða og hrausta hermenn í þarfir fósturjarðarinnar. Vísindi og 

listir voru þeim ekki kendar, heldur hitt, að hlaupa, glíma, og 

heila vopnum fimlega; matur var gefinn lítill og tilbreytíngalaus, 
til þess menn vendist á sparneytni og þolgœði; rekkjur voru ó- 

mjúkar; lágu menn á stargresi, er þeir sjálÐr Líndu sértiEvróta- 

/Ijfíís-bökkum; menn máttu þola högg bæöi af slallbræðrum sín- 

um og kennendum; margur úngur maður lét í fórnarskyni húð- 

strýkja sig lil bana á altari Artemísar (veiðigyðju), án þess að 

bregöa sér nokkuð við sár eður bana; að sýna gamalmennum 

viröíngii og auðsveipni, þólti eitt hið fegursta skart áúnglmgum. 

Borgarar mötuðust eigi hver hjá sér, heldur allir lil samans op- 

inberlega, og var hver húsbóndi skyldur að leggja sinn skerf til 

borðhaldsins; frá slíkri samnautn var enginn maður undan þeg- 

inn, jafnvel ekki konúngarnir sjálfir; fóru máltíðir fram með hinni 

mestu sparneytni, en þó með hóflegri glaðværð. 

Æztu völdia í Spörtu voru í höndum öldungaráðsins; sátu 

í því, auk beggja konúnganna, 28 þjóökjörinna manna, og eng- 

inn ýngri en sextugur; höföu konúngar á friðartímum lílil for- 

réllindi umfram ráðherrana, önnur en þau, að þeir höfðu fyrir- 

sæli við mállíðir allar, þeim voru sýnd ýms lotníngarmerki um- 

fram aðra menn, og þeir stóðu fyrir öllum helgihöldum, af þvi 

þeir áttu kyn sitt að rekja til Zevs; en á ófriðartímum voru þoir 
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sjálfkjöriiir herforíngjar. Kokkru síðar voru skipaðir í Spörlii 

þeir menn, er Efórar eður tilsjónarmenn liétu, þeir voru jafnan 

5 saman; voru kjörnir af lýðnum, höfðu völd á hendi um eitt 

ár; þeir voru forsetar bæði í öldúngaráðinu og á þjóðfundum, 

og þeir gátu tekið konúnga fasta, ef þeir höfðu brotið lögiu. 

fessir tilsjónarmenn takmörkuðu þannig að nokkru leiti bæði 

ráðið og konúngana. þjóðfundir Spartverja, er allir frjálsir borg- 

arar sóttu, réðu einnig nokkru um ýms þjóðmálefni, en þó varð 

öldúngaráðið jafnan hiiitskarpast. íbúar Spörtuborgar sjálfrar 

áltu einir tilkall til setu á þjóðfundum; en hinn lýðurinn allur, 

sem bjó utanborgar í Lalióniu, kom þar hvergi nærri, og álti 

cnga hlutdeild í stjórn lands og laga. Löndum hafði Lýkúrgus 

skipt á þá leið, að hvert heimili á Laltóniu fekk jafnstóran jarð- 

arskika, til þess að jöfnuðurinn skyldi verða sem mestur. En 

þar eð jarðarpartar þessir einúngis gengu aö erfðum til þeirra 

manna, sem voru oddvitar lieimilanna, þá leiddi þar af, aöjarða- 

gózið lenti í höndum fárra manna, er þá réöu mestu yfir liinum 

mörgu, sem enga fasteign áttu. Til þess að þjóðfélagið œtti 

ráð á borgurum sínum, livenær sem vera skyldi, þá máttu þeir 

eigi teíja sig við akuryrkju, eða önnur störf; öll slík störf höfðu 

Helótar á höndum; þeir voru mansmenn Spartverja og harölega 

lialdnir. Á ófriðartímum gengu Ilelótar í orustur sem léttvopnað 

lið, en síðar á tímum voru þeir settir á herskipin; þótti súher- 

þjónusta miklu auðvirðilegri en hin á landi. 

Lög þau, er LýMrgus selti, og stjórnarskipun sú, eráþeim 

var bygð, miðaði til þess að gjöra Spartverja hrausla og her- 

gjarna; enda lýsli það sér brátt og kom þá fyrst niður á þeim, 

er næstir bjuggu Lahóniu; hið fyrsta herfáng Spartverja varð 

uágrannaland þeirra 3Iessenia. 

Spartverjar átlu tvisvar í miklum ófriði við Messeníumenn. 

Hið fyrra slríðið slóð frá 743—723 f. Kr. Voni tildrögin til 
þess deila milli tveggja manna; annar þeirra álti heima í Messe- 

níu og hét Pohjlíares', hinn í Spörlu, og hei Evefnus. Polýkares 

haföi komið nokkru af hjarðfé sínu í gæzlu til Evefnusar; sló 

Evefnus eign sinni á það ogstal því úr sjálfs síns hendi og þar 

á ofan bætti hann eiganda fjárins skaðann með svikum ogsonar- 

drápi. þá laust upp ófriðinum. Aristúdemus hét konúngur Mes- 

seníumanna; hann varðisl Sparlverjum vcl og lengi, og er svo 
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sagt, aö liana blólaði dóttur sinni lil sigurs sér, en það kom 

fyrir ekki; Spartverjar settust um fpómu-l^astala, og lóku hann 

eptir langa umsát og lugöu Messeníu undir sig. 

Nú liöu því nær 40 ár, þá hófst ófriðurinn af njju milli 

Spartverja og Messeníumanna. I>aö var hiö síöara striöiö; það 

stóö frá áriuu G8o—GG8 f. Kr. Messeníumenn þoldu ilia ánauð 

Spartveija og gripu lil vopna, Aristómenes Messeníukonúngur, 

hinn ágætasli maður og hinn mesU kappi, varöi landið af frá- 

bærri hreysti, vann opt sigiir á Spartverjum og herjaöi lönd þeirra, 

svo aö Spartverjar sáu sitt óvœnna, og leituöu ráða lil vefrétt- 

arinnar í Delfis; guðinn sagöi þeim aö Icita trausts lil Aþenu- 

borgar. J>á er sagt aö Aþenumenn, sem imdir niðri litu öfund- 

arauga til Spartverja, hafi sent þeim TyrtevSt halta skáld, og 

skyldi hann veraþeirra ráðgjafi. En cr Tyrtevs varþángaö kom- 

inn, þá lekur hann til aö yrkja hersöngva; við þá söngva fengu 

Spartverjar nýjan hug og dug. Yarð vefréltin þeim þannig til 

góðs, þólt Aþenumenn ælluðu annað. í>á kom það og til, að 

Arisióhratesj Arkadíukonúngur, sveik Messeníumenn í trygðum, 

og voru þó bandamenu haus. Úr því gekk Sparlverjum betur; 

síöast náöu þeir kastala þeim, cr á Eiri hét (GG8 árum f. Kr.), 

I>á var Messcnía unnin ööru sinni, og landsmenn þeir, er eptir 

lifðu, gjörðir ^MJeJótumj þ. e. urðu mausmenn. Aristómenes 

komst luidan og varö eigi handtclunn, og eptir að hafa unnið 

œltjörðu sinni alt það gagn, cr hann orkaöi, þa andaöist hann í 

Róðusey. Að loknum þessum ófriði flýöi mikill mannfjöldi af 

Messenfu vestur til Ehegium á Italíu. sonur Aristómen- 

esar var foríngi þeirra. Frá Rhegíum föru þeir síðan yfir sundið 

og tóku Zanldcj sem þar var andspænis á móti; gáfu þeím stað 

nafn eplir sér og kölluðu Messana, í>ar er nú Messma á Sikiiey. 

Eptir því sem tímar liöu, lögöu Spartverjar iindir sig alla 

Pelopseijj og létu eigi þar við sitja, licldur náðu þeir einnig yfir- 

ráðum yfir mestum hluta megialands á Grikklandi. Uvervelna 

þar sem Spartverjar lögöu lönd undir sig, ieituðust þeir við að 

koma á samkynja sljórnarskipun þeirri, er þeir sjálfir höfðu 

heima í Spörtu, og þaö var höfðíngja- eður heldri manna stjórn; 

en hvar scm þeir höfðu nokkur yfirráö yfir eður afskipti af, þá 

risu þeir jafnan öndvcrðir móli annari stjórn, hvort heldur það 

var harðsljóra (Tyranni), eðiir Jýðsljórn (Demokrati). Mcöan 



AI»ENA. 39 

Spartvcrjar þannig satu yfir viröíngu annara þjóða á Grikklandi, 
rcðu þcir mestii á ófriðartímum; þeir skipuðu foríngja yfir her- 
inn, og þeir kváðu á, hversii mikinn liösafla sérhvert fylki skyldi 

senda til hersins, þá er alment útboð eður liðsafnaður var á 

Grikklandi. 

A þ e n a (Aþenuborg). 

þessi hin nafnfræga borg lá í Attíliu-hcraði í Hellas, og 

átti upphaf sitt aö rekja til fóna, í fyrnsku höfðu þar setið 
konúngar að völdiim; en það nafn var aftekið, þá er Kódrus 
konúngur féll, lOGSárum fyrir Krists burð; var þásett lýðstjórn, 

og stjórnarforíngar nefndir Arlwntar; fyrst var svo til œllað, að 
einn skyldi vera þjóðstjóri (Arkonl) í senn, og hafa völdin á 

hendi œfilángt; síðan var sú breytíng gjörð, að þeir skyldi sitja í 

völdum 10 ár, og loks urðu þeir 9 að tölii, og skyldu aö eins 
vera við embælti 1 ár. En höfðíngjar og auðmenn réðu þó 

meslu, og náöu flestiim jaröeignum undir sig og kúguöu mjög 
hina fátækari. Tíl þess að ráða bót á slíkum óíjöfnuði, vantaði 

lug, og þá var einum af þjóðstjórimum, er Drahó hét, falið á 

hendur að semja lög (622); en lög hans voru svo hörð, að þau 
þóttu óhafandi. Varð nú óstjórn í Aþenuborg, en þá vildi mönn- 

um það til, að sá maður var uppi, cr Sólon hét; hann var einn 
af þjóðstjórunum og stórvitur maöur. Ilann gaf Aþenumönnum 
lög (594). Ilann skipli þjóöinni í 4 flokka eplir efnum. í hin- 

um fyrsla fíokki voru þeir, er mesta hlutdeild höfðu í alþjóðleg- 
um málefnum, en þeir áltu og þýngstum sköttum að svara; af 

þeim flokki voru þjóðstjórar kjörnir; öllum alþjóðlegum störfum 
slýröi ráðið, en í því sátu 400 manna, er aliir voru kjörnir meðal 
þriggja hinna efstu flokka; sátu þeir að eins árlángt, er í það 
ráð voru kvaddir. Aþenumenn höföu lengi átt dóm þann, er 

Areópagus hét; sá dómur var í miklum meturn, enþótti nokkuð 
harÖur ; hafÖi Drakó mjög rýrt vald og álit þess dóms, en Sólon 
jók hvorttveggja aptur; i þeim dómi sátu þeir menn, er verið 

höföu þjóðstjórar; þar voru dœmd öll hin stærri óbótamál. En 
fyrir því var séð, að höföíngjar gátu í engu þröngvað kosti og 

kjörum alþýðu. Frá dómi Arkontanna var leyft aö skjóta raálura 
UI annara dóma, og í þeim dómi sátu menn af öllum stéttum, 

og á almennum þjóðftindum höfðu allir borgarar alkvæðisrétt. 
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fannig komst smúU og smált ait valUið í hendur alþýðu, eður 

rettara sagt, í hendur einstakra manna, sem með mælskii sinni 

ogáliti réðu meslu meðal lýðsins. Maður einn í Aþenuborg hét 

Tmsiralus; honum varmargt vel gefið, oghonum tókst að verða 

einvöldum í borginni (561); misti þá lýöurinn völd þau, er hann 

hafði haft um stund, en Písistratus réöi einn öllu; haföi lífvörð 

iim sig sem hann væri konúngur, enfórþó vel og viturlega með 

sínu ráði; hann unni mjög skáldskap, og iét fyrslur manna safna 

kvæðum Ilómers skálds og rila á bækur, og þaðan eru þau kvæði 

Hómers komin, er vér nú höfura. Písistratus andaðist 528 ár- 

um f. Kr. burð; lók þá Ilippías sonur hans við völdum, og fór 

gœtilega incð í fyrstu; en sem bróðir hans Ilipparlíus var veg- 

inn af Ilarmódíus og Aristógitoni, þá var góðmenskunni lokið 

hjá Ilippíasi, og gjörðist hann þá hinn grimmasti maður. Sá 

endir varð þar a, að Aþcnumenn fengu lið af Spartverjum, og 

ráku Ilippías af höndum sér; fór hann þá í lUIegð til Persalands. 

Nú hófust flokkadræltir miklir með Áþenuborgarmönnum, er 

svo lyktuðu að sá maður, er KHspenes hét, sigraði, með aðstoð 

lýðsins; Klisþenes skipli lýönum í 10 flokka eðiir fyiki (Fylai), 

og hverju fylki í heimili (Demoi), Ilinu forna ráöi, cr Sólon 

hafði sett, var nú breytt, og selt fimmtvgi manna nefnd; þeir 

hétu Prýtanar, og skyldu þeir jafnan stýra alþjóölegum málum. 

Um þcssar mundir var settur hinu nafnkendi Slccljadómur {Ostra- 

cismus), er dæmdi menn til útlegðar. Prýtanar spurðu lýðinn á 

ári hverju, hvort hann vildi að nokkur yröi dæmdur þeim dómi; 

ef lýðurinn þá hugöi, að einhver mikilsháltar maður mundiverða 

sér ofvaxinn, þávarhonum innanhandar að fá þann mann dæmd- 

an í 5 eður 10 ára útlegð; en þá urðu 6 þúsundir manna að 

gjalda jákvœöi við því. þó féll cngiu rýrð á þann, er úllægur 

varð eptir slíkum dómi, og eígiir hans óskertar nieð öllu. 

Nýlendur Grikkja. 

Snemma á öldum bygöust nýlendur af Grikklandi víða um 

strendur Miðjarðarhafs; bára nýlendur þessar volt um uppruna 

sinn, því að bœði héldu þœr grískum siðum og grískri lúngu. 

Nýlendur fóna dreifðust austur á bóginn, bœði um Litlu- 

Asíu strendur og urn eyjarnar, eptir því sem leiðir Aþenumanna 

lágu. Eptir fall Kódrusar konúngs (1068) fór fjöldi manna af 
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íonum úr Áltíku, fyrir því að þeir undu íila breytíngum þeim, 

er þá urðu á stjórninni, austur á Litlu-Asíu slrandir, og stofn- 

uðii þar 3'ms smáríki, er síðan urðu mjög víðfræg. NíJem, son- 

ur Kódrusar var fóríngi þessara landnámsmanna. Hinar lielztu 

borgir, er risu upp þar austur, voru Míletus og Efesus, þar var 

Artemishof biö auðga, og hin ágæta verzlunarborg Fóhea; þaðan 

bygÖist seinna á límum MassÍHa (IMarseiile), sunnan á Gallíu. 

Ðórar fóru landnáinsferðir til Ítalíu; settu þeir einkum bygð 

sína um Suður-ítaliu (Neðri-Ítalíu, Stor-Grikkland) og Sikiley, og 

urðu þar fjölmennar nýlendur. Eptir bina fyrri styrjöld Spart- 

verja og IMesseníumanna, fór fjöldi manna (Parþenar) frá Spörtu 
0 

fyrir kúgunar sakir, og námu land sunnan til á Italíu í fögru bér- 

aði, og reistu þar Tarentuhorg (708 árum f. Kr.). 

llér um bil um sama leiti (720) bjgðu Alíkear Sýbarisborg 

orðlagöa af auðlegð og skrautlífi, og Króion (710); bvortveggja 

borgin er við Tarentuflóa vestanverðan; í Króton var Fýpagóras 

spekíngur (frá 529) og skóli sá, er við bann er kendur; fengu 

borgir þessar mikil áhrif á allan sljórnarbrag binna grísku staða 

ú Ítalíii, er þær leituðust við að koma þar á höföíngjastjórn. 

Á SiMey settust Dórar að eplir bina síðari styrjöld milli 

Spartverja og Messeníumanna og bygðu 3Iessana; þar beilir nú 

Messina, Frá Korinþuborg bygÖist Sýi'alcúsa (735 f. Kr.); sú 

borg varö skjótt auðug af verzlun sinni, og náði mikilli frægð 

meðal binna grísku borga. það var snemma, að böfðíngjavaldið 

í Sýrakúsa var brotið á bak aptur, og þá komst þar á lýöstjórn; 

en sökum þess, að sljórnarskipun sú gekk mjög skrykkjótt, og 

að þar voru sífeldar innbyrðis óeyrðir, þá risu þar upp harð- 

stjórar bver af öðrum, er öll yfirráð fengu yfir lýðnum og béldu 

lionum í skefjum; áttu barðstjórar þessir í miklum og lángvinn- 

um styrjöldum við Kartagóborgarmenn, er snemma á öldum 

höfðu fengið fótfeslu á Sikiley, litu öfundarauga lil Sýrakúsu og 

uppgángs bennar, og vildu bæla alla Sikiley undir sig; það má 

telja barðstjórum þessum til gildis, að þeir unnu mjög grískum 

listum og grískri mentun. Díónysius binn eldri (405—368) átti 

fjórura sinnum í ófriði við Kartagóborgarmenn og rak þá barð- 

lega af böndum sér. Sonur bans, Diónysíus binn ýngri, var 

grimmur maður en þó duglítill; á hans dögum berjuðu Kartagó- 

borgarmenn að nvju í ríki hans. Leituðu Sýrakúsmenn þá liðs 
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til Korinþuborgar og fengu; var öðlíngurinn Tíraóleon formgi 

fyrir því hjúlparliði og vann ágætan sigur á Kartagóborgarmönn- 

um hjá Crimessus (342); rak hann þvínæst Díóuysíus frá völdum 

og selti lýösljórn í Sýrakúsu. 

Austarlega á Norður-Afrdcu ströndum namu Dórar landj og 

seltu þar Cýreneborg; landið þar umhveiTis hét Cýrenaica; þar 

voru landkostir góöir, enda yrktu landnamsmenn það drjúgum. 

|>að var jafnan, að landnámsmenn höföu fulllíngi ælljarðar 

sinnar til aö stofna nýlendur þessar, enda álitu þeir sjálfa sig 

sem niðja þess lands, er þeir voru frá komnir. Jjeir fluttu goðin 

mcð sér af æltjörðu sinni, og buöu þcim aö taka til umráða lönd 

þaii, er þeir numu, reistu þeim hof sem líkust þeim, er heima 

höföu vcriö; eld fluttu þeir nieð sér af þeim, cr brunnið hafði 

á ráðhúsa ölturum heima; sá eldur var kallaður helgurog brann 

sí og œ á arni nýlendumanna, í>eir scndu jafnan sendiherra og 

gjafir lil hinnar fornu œltjaröar. Og þegar aiinenn neyö krepli 

að, þá vcittu hverir öðrum liö, nýlendumcnn og frœndur þeirra 

í hinu forua laudi. 

Samband milli Grikkja iiinbyrðis. 

Jafnvel þó Grikkir væri mjög gjarnir á að sundrast í smá- 

ríki, er hvert gat samið sig eptir sinni vild og tekiö þeim frarn- 

förum, cr þeim var eölilegast, þá könnuöust þó allir Ilellenir 

við, aö þjóðerni þeirra væri eitt og óskipt; enda var fernt, cr 

aö því studdi: 
1. Ein Jjjóðtiinga, 2., sönm guðir og sami átrúnaður, og 

leiddi af þessu 3., ý77is pjóðfelagsleg sambÖ7id, og 4., hinir grtsliu 

liálíðlegu Jcihar, 

2. Engin vefrétt og enginn þjóðhelgur slaðurá öllu Grikk- 

landi var jafnfrægur Apollós-vefréltinni í Delfis (Pýþó) í Fóha- 

fylhi undir Farnassusfjalli, I>eir, sem þángað leituðu frétta, 

uröu fyrst að lcysa ýmsar helgar skyldur og störf af hendi, áöur 

þeir gengi í hofiö; en sem þar var komið, þá setlist Fyljía^ á 

slól og gaf svör af guðlegri andagipt í einstökum orðum á stángli 

eða samanhángandi málsgreinum; voru svörin einatt í Ijóðum 

meö sexstuðla bragarhælti. I öndveröu voru Dórar einir um ve- 

1) Fypia eöa prestur Apollós var fyrst á tímum meyja (mey- 
prestur), síðar voru teknar til þess embællis komir yfir fimtugt. 

/ < 
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frélt þessa, og var liennar því eínkum leitaö af Spartverjum; eu 

eplir því sem tímar liöu fram fekk vefrétt þessi svo mikið orð á 

sig, fyrir sakir skarpskygni sinnar og andagiptar, að bæöi Grikkir 

og crlendar þjóðir höföu hana í mestu hávegum og gáfu stór- 

gjafir þángaö til liofsins. Er það haft fyrir satt. að Fókar hafi 

einhvcrju sinni rænt þaöan Smilíónum ríkisdala; en þó voru þar 

nokkru síðar frekar 3 þusundir líkneskja af gulli, silfri, eir og 

marmara. þegar vandamál báru að höndum Grikkja, þá leituðu 

þeir allir þángað hinna síðustu úrslita, hvort sem gjöra var um 

frið eður ófrið, löggjöf eður landnám. 

3. Snemma á öldum gengu Grikkir í ýms félög, eða gjöröu 

vmisleg sambönd sín í millum, og var sá tilgángur þcirra, að 

vernda sameiginlega trú og helga dóma og koma öllum grískum 

þjóöflokkum í náið samfélag, er bygt væri á rétti og sanngirni. 

Eittaf þessum félögum var þaö, erkentervið Amfiktýon; gengu 

tólf fylki grísk í það félag, og átlu félagsmenn fund meö sér 

tvisvar á ári, í Delps og í Permópýle. 

4. í ákveöinn tíma héldu menn leika og söfnuðust menn 

til þeirra af öllu Grikklandi; voru þeir haldnir með binni mestu 

viðhöfn og vegsemd; hiuir ótyjnpshu leikar eru einknm nafn- 

kendir; voru þeir haldnir frá alda öðli hvert ár á ÓJymps- 

velli í Elis-lieraöi. {>eir voru helgaðir ZeuSy hinum æðsta guði, 

og þar átli hann hof og þar var vefrétt hans. Um tíma lögðust 

leikar þessir niður, en sá maður, er Ifítus hét og Lýkúj'gus 

hinn frægi löggjafi Spartverja komu þeim aptur á fót. Frá því 

áriö 776 f. Kr. höföu menn skrá yfir nöfn þeirra, er sigur unnu 

í leikiim þessuni, varð þaÖ til þess, að sagnaritarar miöuðu Líma- 

tal silt (Olympiades) við leika þessa hér um bil frá miöri 5. öld 

f. Kr., og þótti það vel eiga við, fyrir þá sök, að tímatal var þá 

mjög inargbreyll lijá þjóöunum. Leika þessa mátti hversámaður 

sækja, er sannaö gat, að hann væri af grísku foreldri, hvort sem 

hann var snauöur eða ríkur. þar þreyttu menn þrenns konar 

skeið: kapphlaup, kappreið, kappakstur, var ýmist 2 eða 4 hest- 

um fyrir beitt; þar var leikið krínglukast; þar var glíma og þar 

var hnefaleikur; þar reyndu menn sig í hljóðpípuleik og hörpu- 

slætti; seinna á tímum voru þar sýndir trúöleikir og ýms snild- 

arverk. I>eir, sem báru af uörum og sigurinn unnu, fengu pálm- 

viðargrein að verðlaunum og hríngur var settur á höfuð þeim af 
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olíuviöarblöðuni; voru þcir haföir í hávegum og víðfrægðir uni 

endilángt Grikkland; skáldin t. a. m. Pindar (f 4i2 f. Kr.), ortu 

lofkvæði um þá, sem aldrei fyrnast; og þó þeir hefði unnið á- 

gætan sigur í orustu, þá gátu þeir eigi orðið frægari meðal landa 

sinna. þessir hinir fjölmennu fundir komu því til leiðar, að 

Grikkir kyntust betur hverir öðrum, cn ella mundi verið hafa, 

vissu gjörla hvað vísindum og íþróttum leið í hverju hygðarlagi 

þar í landi, og álitu sjálfa sig sem eitt þjóðfélag gagnvart öllum 

útlendíngum, þ. e. þeim, sem eigi voru Grikkir (Carbaroi). 

Sty^rjöld liin fyrri milli Persa og Grikkja 

(frá 492—449 f. Kr.). 

jþess er áður getið, að Daríus llystaspesson var einn afhin- 

um 6 samsærismönnum, er veltu Svika-Smerdis úr völdum í 

Fersiu (521); siðan herjaði Daríus á Sl'ýþa; þcir bjuggu fyrir 

norðan Ister (Dóná), og voru hirðaþjóö. Ilann lét gjöra brú á 

Dóná, og setti harðsljórana á Litiu-Asíu ströndum til að gæta 

brúarinnar; fekk hann þeim lánga reim með 60 hnútum á, og 

bauð þeim að leysa einn hnút á hverjum degi, og geyma brúar- 
innar vel og vandlega þángað lil hinn síðasli hnútur væri leystur. 

Síðan bjóst Daríus með her á hendur Skýþum; létust þeir und- 

an nýja og gintu Daríus lángt inn í land; ieitaöist hann við með 

ýmsu móli aö fá komið þeim til orustu við sig, en það forðuð- 

ust þeir; gekk svo um hríð, að Daríus fekk eigi aðgjört, en 

vistir tóku að þverra fyrir honum, og varö hann loks frá að 

hverfa við svo búið. Yoru þá liönir meir en 60 dagar síöan 

Daríus fór noröur yfir fljóliö; gjörðu Skýþar varðmönnum orð, 

og eggjuöu þá á að brjóta brúna, lil þess að gjöra Daríusi sem 

mest ógagn. fetta ráð samþyktist Mittiades frá Áþenuborg; 

hann var einn af harðstjórum þeim, sem áöur er á minst, og 

hafÖi yfirráð á nesinu við IleUesponius; því að enda þólL hann 

sæi, að bæði sínum yfirráðum og annara harösljóra væri lokið, 

ef Persakonúngur biði ósigur, þá var honum þó meira um að 

gjöra fjör og frelsi landa sinna, en sjálfs síns yfirráð. llistieus, 

harðstjóri í Míletus, var á ööru máli, og að hans ráði varð það, 

að brúin var ekki brotin, og þannig komst Daríus heill á húfi 

suður yfir ána og tii Þralcm; tók hann þáHistieus tveim hönd- 

um og hafði í miklum hávegum. En lillu síðar snerist honum 
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SYO hugnr, að hann grunaði Histíeus um hollustu við sig, bauð 

honum á sinn fund, og iézt mundi veilahonum enn meiri sœmd, 

en í þess stað tók hann af honum völdin, og selti þann mann, 

er Arhtagóras hét, lil umráöa í Mílelus. Nú þarf eigi að undra, 

þótt llislíeiis þæltist sárt leikinn af konúngi, og hugði á hefndir, 

og fyrir því eggjar hann Aristagóras til uppreistar gegn Daríusi; 

hafði það þann árángnr, að lóna borgir á Litlu-Asíu ströndum 

hlupu upp til ófriöar móti Persum og fengu liðveiziu Jípenu- 

horg og Ereíriu á Evböu. Daríus snerist þegar í mót og fekk 

bælt niður uppreist þessa; hiigÖi Íiann nú því næst að hefnasín 

á Grikkjum fyrir það, er þeir höföu veitt lið uppreistarmönnum. 

Dýr nú Daríus konúngur þessu næst út flota mikinn, setiir J7ar- 

dónius jarl yfir og sendir til Grikklands. En er skipin komu 

þar við land, sigldi Mardóníus með ströndum fram; en er flot- 

inn kom suður á móts við Apos-höfda, laust á ofviðri miklu, 

tvístraðist þá flotinn, og týndist mestur hliUi manna og skipa; 

var þá lokiö peirri ráöagjörð. En er Daríus kom sú fregn, reidd- 

ist hann ákaflega og sendi þau boð til Grikklands, að hvert fylki 

skyldi þegar senda sér mold og vatn, er tákna skyldi undirgefni 

undir hans vald. Fáir þorÖu á Grikklandi að neita skipun hins 

volduga Persakonúngs, nema Spnrtverjar og Apenumenn; þeir 

Yildu eigi kúgast láta. Sneri nú Daríus reiði sinni á borgir 

þessar, safnar liöi og sendir af stað hundrað þúsundir manna; 

siglir herinn veslr yfir Grikklandshaf (Arkipelagus), og lendir við 

Evböu; taka Persar þegar Eretríu-borg, og síðan gengur herinn 

á land í Atlíku og nemur staðar á Marapónsvöllum, Datis og 

Artafernis voru fvrir liðinu. 

Nú búast Aþenumenn til varnar, en gátu eigi sent móti 
Persum nema 9000 vígra manna, og frá Ptateuhorg i Böiótíii 

kom lOOOmanna til liðs við þá. En þólt lið þetta væri fáment, 

þá skorli hvorki hreysti né frelsisást, og hinn lierkæni, ágœti 

MiUíades var foríngi þess. |>á stóð hin fræga orusta á Mara~ 

þónsvöllum (490 f. Kr.). Aþenumenn börðust af mesta hugrekki 

og hreysti; sigurinn var um hríö tvísýnn, en svo lauk að Persar 

hopuðii á hæl, og þvínæst brast flótti í lið þeirra og flýðu und- 

an til skipa. Eptir þann ósigur hugði Daríus af herferðum gegn 

Grikkjum, og dó 5 árum síðar (485). 
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Bardagi í Þermópýle (Laugaskarði). 

Eptir lát Ðariusar tók Xerxes sonur bans koniingdóm vfir 

Persum. Faðir hans haföi fariö ófarir fyrir Grikkjumj og nú hngði 

Xerxes, að halda því fram og enda það vel, sem faðir hans hafði 

ílla hyrjað. Er svo sagt, aö hann væri á fimta ár aö búa sig 

undir herferð á iiendur Grikkjum; lét hann þá afla iil visla 

handa hernmn, gjöra brú af tvísettum skiparöðum yfir Helluhaf 

milli heimsálfanna; grafa skurð gegnum Aþos-höfða á Makedó- 

in'u, lil þess að skipin, er fara áttu með landi fram og haldast 

í hendur við landherinn, þyrfti eigi að fara fram fyrir höfÖann, 

því að það þótti glæfraför. ]Nú er öllu þessu var lokið, leggur 

Xerxes upp vorÍÖ 480 f. Kr. frá Sardes^ hinni fornu höfuðborg 

í Lydíu, og hefir óflýjanda her. í broddi hersins var leslin og 

farángur liösins; þar næst kom fótgönguliö í mörgum fylkíngum; 

vorii þar saman komnar ýmsar þjóöir af Asíu og Afríku, er allar 

lutu Persakonúngi; þar voru menn af Indlandi, klæddir baðmull- 

arvoöum, með boga og örvar; þar voru Svertíngjar sunnan af 

Núbíu; var hörund þcirra pcntaö sumstaöar hvítum, sumslaðar 

rauðum dílum; þeir báru boga 3 álna lánga og örvar steinydd- 
ar, spjót höfðu þcir og voru oddar á af geitarhorni í stað járns; 

þeir gengu naktir að miklu leiti, en að nokkru höföu þeir hulið 

sig Ijónshúöum og pardus-skinnum. því næst var stundarhríö í 

millum, og þá komu persneskir riddarar, þúsund aö tölu; það 

var einvalalið; þeim fylgdi ein þúsund fótgönguliös, þeir bárii 

spjót og sneru oddum lil jaröar, en gullhnúður á efri enda. Á 

eptir þessum kom vagn Zevs Persaguös og gengu 8 liestar fyrir; 

þeir voru allir hvítir og kallaöir helgir; vagnmenn gengu með 

hestum þessum, því enginn maður málti setjast í sæli guðsins. 

pví næst kom koúngsvagninn og helgum hestum fyrir beitt; í 

þeim vagni sat Xerxes konúngur í öllum konúngsskrúða. Eptir 

konúng komu riddarar og fótgöngulið í Iveimur deildum, ákaflega 

vel búnir að vopnum og klæðum; þá kom mikil sveit manna, er 

haföi spjót aö vopni; það liö var valiö mjög, og þótti vera hið 

vaskasta í hernum, enda var sú fylkíng kölluð „/im ódauðlegai^, 

því að í henni stóðu allajafna 10,000 manna; klæði þeirra og 

vopn voru selt gulli og silfri, svo að víðsvegar Ijómaði af; næst 

á eptir þeim komu 10,000 riddaraliðs. {>á var aptur autt bil, 
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er aðgreindi Persa frá því liði, er á eptir kom og aptast var í 

hernum; cn það voru ýmsar þjóðir af ýmsum löndum, er kon- 

úngur hafði saman dregið, Allur þessi ógna her var samtals 

1,700,000 fótgönguliðs og 80,000 riddaraliðs; riðu sumir þeirra 

úlföldum. Auk þessa fylgdu liöinu hervagnar sunnan af Afríku, 

og slíkur grúi af þrælum og ambáttum, að sagt er verið haíi 

engu færra en lierliðið. Herskipin voru 1207 aö töln, og áþeim 

menn af öllum þeim þjóðum, er sjóferðir tíökuöu; þar aö auki 

voru öOpersneskir liðsmenn á bverju skipi. Yið Heiluhaf kann- 

aöi Xerxes konúngur liö silt og þótti ærið mannmargt. fá var 

með honum Ðemaratus Spartverjakonúngur landflótta. Xerxes 

þóttu sér allir vegir færir og inælli: i*hyggur þú Demaralus, aö 

Grikkir þori að hreifa sig gegn mér?« Demaratus svaraði: »villu 

aö eg tali eins og þér þykir bezt að heyra, eða eins og salt er?H 

Xerxes leyfir honum að segja hiö sauna. l>á mœlti Demaratus; 

»það er þá fyrst, að Sparlverjar munu aldrei gefast á þitt vald, 

og þar næst er, að þó þú fengir alla aðra Grikki á þilt mál, þá 
mundu Sparlverjar einir saman berjast móti þér; og hirð eigi að 

spyrja um hvern liðsafla þeir hafa, því að, þó eigi heföu þeir 

meira lið en 1000 vopnfærra manna, þá mundu þeir engu að 

síður leggja til orustu við þig«. l>á hló Xerxes ogrnælti; »heyr 

á endemi! ætlar 1000 manna sér að berjast við ailan minn her? 

við skulum líta á þetta meö skynsemd. Ef Grikkir heföu hús- 

bónda yfir sér slíkan sem Persar hafa, þá læt eg mér skiljast, 

að þeir myndi, af ótta fyrir svipuhöggum, láta rekast móti slíku 

ofurefli, en með þvi þeir eru engum háöir, eins og þú seg ir, þá 

munu þeir aldrei það gjöra«. Demaratus mælti: »rétt segir þú, 

herra! að Spartverjar eru engum manni háöir, en þó erþaðeitt, 

er þeir allir lúta, og það eru lögin; aldrei breyta þeir gcgn því 

er lögin skipa. En lögin bjóða þeim, að flýja aldrei fyrir óvin- 

um sínum, riölast eigi í fylkíngu, og gjöra annaðlivort, að vinna 

sigur eða falla mcð sæmd«, Xerxes hló, og trúði engu oröi af 
' því, sem Demaratus sagði. 

Dinar helztu borgir á Grikklandi í það mund voru Sparta 

og Aþena. Báðar þær og fáeinar aðrar höfðu eigi oröið við 

skipun Xerxis, þá er hann sendi til Grikklands og bauð, aö senda 

sér jörð og vatn til jarteikna um hlýðni og hollustii. Jafnskjótt 

sem þeini kom fregn um herbúnað Xerxis konúngs, gjörðust 
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þcssar Ivær borgir oddvitar þeirra fylkjaá Grikklandi, ereigivildu 

þola yfirgáng Persa. Átla menn þá fund í Korlnpuborg og var 

það ráðs tekið, að gjöra fyrirsát í Permópýle (Laiigaskarði), og 

verja Persum inngöngu í Grikkland. En þar er landi svo bátt- 

að, að Öla-fjall gengur austur og fram að sjó; og heilir þarnú 

Zeitúmvik og mýrlent viö sjóinn; en þar sem skarðið er þrengst, 

er sagt að svo hafi veriö tæpur vegurinn, að eigi mátli í senn 

fram aka nema einum vagni. I>ar haföi lil forna verið liiaðinn 

grjótgarður og grafin gröf fram mcð, og nú, er Grikkir freltu, 

að fjandtnanna væri von yfir skarðið, þá brugðu þeir skjóLt víð 

og gjörðu vígi þetta enn ramlegra en áður var. Leónídas hét 

annar konúngur Spartverja í það mund, honum fálu þeirá hend- 

ur að verja skarðið; og þótti mönnum erindið veglegt. Ilélt nú 

Leónídas konúngur af stað noröur þángaö og með honum 300 

Spartverja; hugði hann golt til fararinnar, þótl hann vissi að sú 

væri hans hin síöasta, og var alikátur; gjörðusl þá fleiri til af Grikkj- 

um að gánga undir merki hans, og urðu þeir saman SOOOmanna; 

seltusl þeir nú í skarölð og biöti þess, er að höndum kæmi. 

Núerað segja frá Xerxes konúngi, að hann fréttir, að menn 

nokkrir erii komnir í LattgasJiarð og œtla að gjöra honum þar 

fyrisát; þótti honum það næsla ólrúlegt og hugði, að þeirmundi 

eigi fyr líla sig, en þeir legði á flótta. Ueldur hann nú liöi 

sínu suður undir skarÖiÖ, og er hann heyrir, aö Spartverjar sitji 

þar fyrir og sé sumir þeirra að leikum, en siiniir kembi hár sitt 

og búizt skrautlegum búníngi, þá bregður honum nokkuð íbrún, 

og spyr Demaratus hvað Spartverjar hafizt þar að. Demaratus 

svaraöi: »menn þessir eru komnir lil þess að verja oss skaröið, 

og hafa viöbúnaö fyrir; því að það er siÖvenja þeirra aö prýða 

höfuð sitt, þá er þeir æila að skríða skuli til skara«. Eigi vildi 

þó Xerxes þessu trúa. Liðu svo 4 dagar, að hann lagði eigi til 

orustu; en á hinum fimta degi reiddist hann, og skipaði Mediu- 

m'önnum, er voru í liöi hans, að leggja til atlögu og taka hönd- 

um þá hina ósvífnu mcnn, er fyrir sátu, og leiða þá fram fyrir 

sig. llann lét reisa hásæti eitt mikið og settist þar í, og horfði 

á viðureign Grikkja og sinna manna. Gjörðu nú Medar harða 

allögu, en þar var ílt til aðsóknar, því að skarðið var þröngt, en 

Grikkir lóku djarflega á móti; höfðu þeir löng spjót og nröu 

Medum œrið skeinuhæltir, en Medar höfðu vopn stytlri. Stóð 
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nú bardagi lil kvölds; voru [)á margir fallair af .^ledum, en fáir 

af Grikkjum; lét Persakonúngur »iiina ódauölegu« hersveit leggja 

til atlögu og fór á sömu leiö. Vörðust Grikkir af hinni mestu 

prvöi; létu þeir stundum hefjast fyrir; gengu Persar þá nær og 

hugðu þá flvja myndu, en það var kœnskubragð Grikkja; gjörðu 

þeir þá hiö harðasta áhlaup á Persaog létu vopnin dynja á þeim; 

féllu Persar þá unnvörpum; og það er sagt, að Xerxes haíi 

þrisvar hlaupið úr hásæti þann dag, því að hann hugöi að sínir 

menn myndii ósigur bíða. Daginn eptir skipar Xerxes til nýrrar 

atlugu og lætiir nýjar sveitir manna sækja að, og hyggur að 

Grikkir muni svo yflrkomnir af sárum og þreytu, að þeir íái eigi 

iengur varizt; en svo fór sem fyr, að Persar fengu eigi að 

gjört, þótii Xerxes þá óvænlega á horfast og lillar líkur til, að 

hann myndi nokkrii sinni komast yflr Laugaskarö. 

Maður hét EfiaUes, hann var grískur og hinn mesti ódrengur 

og mun hans skömm uppi meðan lönd eru bygð; honum var 

vel kiuinugt þar um fjöliin; hann vissi að einsligi eitt lá yflr 

fjallgarðinn skamt frá Laugaskarði, og scgir hann Persum frá 

því. Leónidas vissi og að cinstigi þetta var til, og fyrir því 

hafði hann sett nokkra menn úr Fókahéraði til að gœta einstigs- 

ins, svo aö eigi yröi að baki honuih gengið, En þegar er Xer- 

xes fréltir, að komizt veröi á öðrum stað yflr fjallið, bregður 

hann við skjótt og sendir >*hina ódauðlegu bersveit» þann vcg, 

en Efíaltes vísaði þeim leiö. f>á er nálla lók lögöu þeir afstað, 

og voru komnir upp á fjallið í dögun; um nóttina vöknuðu Fókar 

Yiö íllan draum; spruUu á fætur og vopnuðust. llugðu Persar 

að þar myndu Spartverjar fyrir, og brá heldur í brún; en Efí- 

altes sagöi þeim hvaö manna þar væri; létu Persar þá örfar drífa 

á varömenn og stöktii þeim á flóUa, halda síðan ofan af fjallinu 

og fara mikinn. 

Nú er að segja frá Leónidas konúngi, aö hann fréltir þessi 
tíðindi; sér hann aö þar vcröiir cigi við gjörl; tekur hann það 

ráð, að hann sendir frá sér mestan þorra liösmanna sinna, og 

hefir að eins eptir hjá sér Sparlverja og nokkra menn aöra af 

Grikkjum ; biður hann þá, er hann sendir burt, að fara hvern 

heim til sín og bera þau tíðindi, að Spartverjar haíi af hlýöni 

við lögin eigi viljað hopa af vígvellinum, þótt þeir sæi dauðanii 

fyrir. Ilann sendi og son sinn frá sér, þann eina er hann átti, 

4 
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því að hann vikli eigi að koniingsœlt Spartvcrjaj er komin var af 

Jíerliúlesi, yrði aldauða. IJann vildi og að Iveir af frœndiim sín- 

um, er þar voni með honum, skyldi komast lífs af, og beiddi 

þá bera bréf frá sér til Spörtii. I»á svaraði annar þeirra, að eigi 

vœri hann þángað kominn lil þeirra erinda að bera bréf hans, 

heldur til hins að berjast; og hinn svaraöi því, að hreystiverk 

hans mynda segja alt, þaö er Spartverjar þyrftu aö vita, og fór 

svo hverigur. Jní nœst hélt Leónídas mönnum sínuni veizlu og 

bað þá vera vel káta, því að í kveld myndu þeir allir gista að 

Iladesar. 

J>á er Xerxes þóUist vita, að sínir menn myndu vera komnir 

yfir fjallið, gjörirhann harða hríð að þeim Leónídas, svo að þeir 

gœlti þvísíöur þess, cr aö baki þeim gjörðist. EnLcónídas, sem 

vissi vel hvað fram fór, hugöi einiingis á það að vinna scm 

mest áður hann félli, og fyrir því gengur hann nú fram fyrir 

víggarðinn með liðsrnenn sína, og berst ákaflega; féll þá margl 

af Persum, en flýja þorðu þeir eigi, því að yfirmenn þeirrastóðu 

að baki þeim og börðu hvern þann, er á hæl hopaði; þó héld- 

iist Persar eigi við og hrukku margir imdan og í .sjóinn og lélusl 

þar. I>á er spjót Grikkja brotnuðu, brugðu þeir sveröum, og 

hjuggu bœði hart og tílt. En þó fór hér sem optar, að cngi 

má við margnum, og féll Leónídas við frægan orðstýr fyrir ætt- 

jörð sína og frelsi; börðust menn lánga stund um lík hans; 

hrukku Persar fjórum sinnum fyrir, en Grikkir náðu líki foríngja 

síns, Nú komu þcir Efíaltes aö baki þeim ; fóru Spartverjar þá 

inn fyrir víggaröinn og á hól einn og vörðust þaðan meðan auöið 

varð[; brotnuðu þá mörg sverð þeirra, vörðust þeir þámeð lönn- 

ura og höndum, og beiddisl enginn maöiir griða; féll þar hvert 

maniisbarnaf Grikkjum svo að enginn slóð uppi. f)ar sem Leó- 

nídas féll var síðan höggið Ijón af steini og láliö þar standa. 

{>ar cr og steinn, er hinir síðusUi af mönnum hans féllu, og rist 

á þelta letur: »komumaður, seg þú Spartverjiim, að vér hvílum 

hér, fyrir því að vér hlýddum lögum þeirran. fannig féll Leá- 

nidas konúngur og kappar hans allir; en áður bardaginn tókst 

sendi Leónídas 2 af mönnum sínum frá sér, fyrir því að þeir 

voru augnveikir. En er þeir heyrðu, að Persar væri komnir yOr 

fjallið á bak Grikkjum, þá heimtar annar þeirra, er Evrýtushéi, 

vopn sfn og lét þræl sinn leiða sig aptur þángað, sem þeir Leó- 
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nidas börðast; þá flýði þrælliniij en Evrýtus barðislj þólt bann 

blindur værij og fell eptir drengilega vörn. Ilinn, er burt hafði 

verið scndiir, het Aristódemm; hann vildi eigi aptiir snúa og 

berjast, cn fer heini til Spörtu; en þar var svo í móli honum 

tckið, að hann var haldinn óalandi og ófcrjandi; enginn maður 

vildi liösinna honum, eður mœla við hann orð, oggeQð var hon- 

um kenníngarnafn og kallaöur flóttamaður. Litlu síöar fór hann 

í orustu, gekk vasklega fram og fell. I>á fyrst, er hann var lát- 

inn, fekk hann iipprcisn á mannorði sínu. J>að er sagt, að Xerx- 

es tæki lík Leónídas, og leti negla a kross; síðan hélt hann 

hernuin suöur um skarðið niður á Grikkland; on seð hafði hann 

nú merki lil þess, hverjir hreystimenn Grikkir voni, og hve mjög 

þeir unnu fósturjörðu sinni og frelsi, enda var þess eigi lángt 

að bíða, að allur sá hinn mikli her, er hann hafði saman dregið, 

yröi gjöreyddur af Grikkjum. 

Framhald ófriöar inilli Grikkja og Pcrsa. 

Meðan bardaginn stóð í Laugasliaröi, varö fundur á sjó með 

Persum og Grikkjum. llerskip Grikkja láu undir Artemisium- 

höfða; hann cr norðaii til á ey þeirri, er Evböa heitir auslan 

undir Grikklandi, J>að var ráðagjörð Persa að leggja þar tveim 

megin að Grikkjum, og fyrir því héidii þeir nokkrum hlula fíot- 

ans suður um Evböu, og œtluðu svo að halda lil mótsvið Grikki; 

en er Grikkir fengu ujósn af því, biðu þeir ekki boðanna, en 

héldu skipum sínum móti Persum; varö þar allmikil orusta og 

flýðu Persar; en þau skip, er þá flýðu undaii, týndustlitlu síðar 

í ofviðri. Þemistóldes liét herskipaforíngi Grikkja, og verður 

hans síðar getið að miklu; hann var hreyslimaður hinn mesti, 
slægvilur og máisnjall, en grunaður var hann uni gæzku og þólti 

einatt líta fremur á sinn hag en annara. Eptir orustuna viö 

Artemisíum-höfða, liéldu Grikkir skipum sínuni suður fyrir land, 

og iögöu þeim undir Salamis-ey; voru þar saman komin bæði 

skip Pelopseyjarmanna og margra annara fylkja á Grikklandi; 

svo haföi J>emistókles fyrir séö. Meðan Persar voru á leiðinni 

og þokuðust nœr, höfðu Aþenumenn ieitað frétta til guðsins í Delfis, 

bversu þeir skyldu fyrir búast og verjast Persum; svaraði guð- 

inn þeim svo: að mjög myndi að þeim þrengja, en það ráð gœfi 

hann þeim, að verjast fyrir innan trémúra gyöjunnar Aþenu, og 

4* 
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bættl þessu við: »þú hin gnðdómlega Salamis, þú munt eyða 

sonum kvinnunnarlii. Reðu margir þetta á þann veg, að það 

taknaði skíðgarð þann, er kn'ngdi um vígið í Aþenuborg; cn 

femistókles skildi þetta svo, að tremúr sú, er guöinn heföi nefnt, 

væru skipin, og að hann heföi spáð þeim sigri í sjóorustu við 

Persa, því að öðriim kosti mundi guðinn eigi hafa valið Salamis 

— og þar myndi aö líkindum verða barizt — svo veglegt nafn, 

að kalla hana guðdómlega; fekk hann og komið fleslum á sitt 

mál; hann haföi látið gjöra mörg skip; gengu nú því nœr allir 

menn úr Aþenuborg með konur og börn sín út á skipin, eða 
létu flytjast út lil Salamiseyjar. 

í annan slað halda Persar liðinu suður eplir landi, brendii 

bygðina en drápu mannfólkið. {iá var það, aö ein af hersveit- 

um þeirra kom til Delfis, og œtlaði að rœna Apollóshof; voru 

þar engir menn fyrir til varnar, því að guðinn haföi sagt Delfi- 

mönnum svo: nlvomi Persar híngaö til þess að ræna, þá inun 

eg freista að verja mig sjálfur«. Nú komu Persar lil hofsins; 

heyrðu þeir þá heróp inni fyrir; því næst fell bjarg mikiö að 

þeim ofan úr Parnassusfjalli, eyddi öliu er fyrir varö og fylgdu 

þar með þrumur og eldíngar. þá sló miklum ótla á Persa og 

lögðu á flótta; en Deifí-menn veittu þeim eptirfur. það er og 

sagt, að Persar litu aptur á flóttanum, þóttust þeir þá sjá Ivo 

risa í eptirförinni, er drápu alt þaö, er þeir náðu lil; þaö voru 

Iveir hálfguðir er börðust gegn Asíumönnum. 

Megiuher Persa hélt siiður um Böiótíu og til Aþenuborgar; 

var bún auð af mönnum; lögðu Persar eld í borgina og brendu 

lil ösku. Nokkru síöar tóku þeir vígið á ÁliropoUs eptir mikla 
Yörn af þeim fáu rnönnum, er þar voru fyrir. En svo mikili 

skaöi sem þetta var, þá var bilt þó ógæfan meiri, að Grikkir 

voru eigi á eitt sáUir, heldur sundurþykkir, og nálega hvert fylki 

vildi draga sinn taum; var því eigi annaö sýnna, en að sameig- 

inleg vörn allra Grikkja gegn Persum myndi farast fyrir. Pe- 

lopseyjarmenn og Korinþubúar sögðu, að það væri Aþenumönn- 

um einum saman í bag, að flotinn lægi undir Salamisey; biði 

Grikkir þar ósigur, þá myndi Persar kvía þá þar inni á víkinni, 

og þá væri taflslok; hitt væri ráö, að leggja lil orustu við Persa 

nálægt eiði því, sem bindur saman Ilellas og Pelopsey, þar vœru 

Yíggirðíngar og þar væri landher til varna, og við hann gætu 
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þeir sameinað sig ef alt um þrolnaöi. En þemistókles sa, að 

skildist Grikkir þannig hverir frá öðrum og gengi í ýrasar sveitir, 

þá vœri úti um Grikkland. Fyrir því tók hann það ráðs, að hann 

gjörir Xerxes konúngi orösendíng á laun, og lætur segja honum, 

að sundurþykkja mikil sé meö Grikkjum og ælli hverir að skilja 

við aðra; hann skuli nota færið meðan það gefst, ef hann vilji 

sigrast á þeim öllum í einni orustu. Grikkir satu á ráðstefnu 

og gálu eigi orðið á eilt sáltir; þá kom Aristides hinn aþenski, 

og samlandi f>emístóklesar, á fundinn og bar þá fregn, að her- 

skip Persa hafi lagzl fyrir alla víkina og sé búin til allögu. í>að 

var sem þemistókles vildi; þá var Grikkjum einn nauðigur að 

berjast. Grikkir lögðu skipum sínum þar sem víkin var mjóst, 

lil þessað Persum skyldi erfiðara að neyla hins mikla liðsmunar, 

er þeir höföu. Tókst þar nú hin víöfræga BaJamis-orusta; börð- 

ust liYorirtveggja af hinni mestu ákefð. Persar gjöröu harða 

allögu og vildii láta konúng sinn sjá, cr horföi á bardagann, að 

þeir gengi vel fram; cn Grikkir tóku karlmannlega á móti og 

vissu sem var, aö heill og hamíngja fósturjaröarinnar var undir 

því komin, aö þeir legöi hvorttveggja fram bæöi hugrekki og 

staðfestu. Og svo er sagt, að í hinni fyrstu allögu Grikkja, haíi 

mörg skip af Persum komizt í bendu eina og orðið hvert fyrir 

öðru; en Grikkir böröust allir sem einn maður, og skorli hvorki 

viturlega og einbeilta forustu, né hreystilcga og samhuga fram- 

göngu. Stóö orustan alt lii kvelds, enda var þá sigur unninn, 

og skip Persa sum hroðin, en sum á fiótta snúin; lét Xerxes 

þau skip, er af komust, sigla til nellusunds, til þess að gæta 

brúarinnar; sjálfur flýði hann austur um huf lil Asíu með nokkr- 

ar Icifar af hernum, ílla UI reika bæöi af suUi og sárum. Mar^ 

dóníus hershöfÖíngja sinn lét hann eptir verÖa á Grikklandi með 

300 þúsimdir nianna einvalaliðs, ogþarámeðal »hina ódauðlegu 

hersveit«. Auk þessa liðs lét hann og eptir þar í landi 50 þús- 

undir málaliðs frá Ma'kedoniuj og ýmsar grískar hersveitir, er 

hcldurvildu Persum veita, eu lundum sínum. Um veturinn eptir 

sat Mardóníus í Grikklandi noröanveröu; en er voraði, leggur 

hann af stað og tekur Aþenuborg ööru sinni, en hefir þar þó 

lilla viödvöl og heldur norður til Böiótíu; nam hann þar staðar 

á valllendi miklu, því að þar þóltist hann bezt mega við koma 

Tiddaraliði sínu, er hann hafði mjög margt. þar komu þcir 
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Pásamas frá Spörtu og Aristídcs frá Áþenu með Grikl^ja her og 

lögðu þegar lil orustii; var liðsmunur œrið mikill. svo að sagt 

er, að þrír Persar vœri um einn mann grískan. En svo lauk, 

að Mardónius fcil; flýðu Persar þá til herbúða sinna, en Grikkir 

tóku þær þegar og unnu hinn frœgasta sigur. Sú borg hét 

Flatea, er þeir börðusl bjá (479 f. K.). Sama dag, sem orustan 

stóð við Platea, unnu þeir Leótyldddes frá Spörtu og Xanþippus 

frá Aþenu licrflota og sjóvarnir Persa við Mýhale-höfða í Litiu- 

Asíu. Eptir þenna dag voru Grikkir .einráðir á liafinu, og gátu 

átt samgöngur sem þeir vildu við landa sína í Asíu. 

Sú hin mikla og almenna hætta, er Grikklandi var búin af 

heimsókn Persa, hafði þokað öllum Grikkjum saman í nánara 

félagskap en áöur, til varnar móti hinum útlendu óvinum. Yar 

þá svo í fyrstu, að Spartverjar fengu œ%t yfirráð (Ilegemoni) á 

Grikklandi, bœöi fyrir þá sök, að Aþenumenn af einlægri ætt- 

jaröarást vœgðu fyrir þeim í öllu, og bins vegna, að Pelopseyj- 

armenn voru þá í sem mestum uppgángi. Um þær mundir hélt 

Pásanías, sigurvegarinn frá Plalea, allmiklum skipatlota frá Spörtu 

og Aþenu norður til Býzantium — þar áttu Persar vopnabúr 

mikil —; vann Pásanías þá borg, og fengu Grikkir þar of fjár. 

En svo var Pásanías skapi farinn, að hann lét sér eigi nægja að 

vera forvígismaður Grikkja, heldur fýsti hann nú að komast til 

æðri metorða og valda. Gjörði hann þá samband við Persakou- 

úng, og hafði í ráðagjörðvið hann, að brjóta undir sigaltGrikk- 

land, og verða einvaldur yfir; hann bjó sig persneskum búníngi, 

hélt lífvörö um sig, og haföi alt í sukki. Rœður aö líkindum, 

aö Sparlverjum bafi eigi geöjazt að slíku, enda var bonum boðiö 

aö leggja niður hervöldin ogkoma heim til Spörlu. Hann gjörði 

SYo; Ictu Efórar þá setja hann í varðhald, og skömmu síðar varð 

hann sannur aö landráðasök. En er Pásanías sá sitt óvænna, 

vildi hannforðasér og flvði lil Aþenuhofs. far varhann byrgð- 

iir inni og sveltur til bana. Er svo sagt, að móðir hans væri 

þá enn á lííi og veitti þeim mönnum að verki, er hlóðu grjóti í 

hofsdyrnar og byrgðu son hennar inni. Er það eitt til marks 

um það hvernig Spartverjar voru skapi faruir í þá daga, jafnt 

konur sem karlar. 

Tsú víkur sögunni til Aþenuborgar. þar \íív Þemistóhles el^i 

aðgjörðalaus, heldur fekk hann því tii vegar komið með ráðum 
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sínum og framgöngu, að borgin reis apltir af nislum. Múr- 

veggur var settiir um borgina mikill og ramgjör; Píreushöfn var 

slækkuð og víggirt. fegar Pásanías sal noröur í Byzantium og 

ofmetnaðist þar, eins og áður er sagt, þá iiröu þjóðir þær, er 

voru í sambandi við Spartverja, honum fráhverfar og kunnu ílla 

hans ráðlagi; kom þá svo, að Aþenumenn, með tilstyrk íóna 

yfir á Litlu-Asíu, fengu yfirráð yfir herskipaflota Grikklands (476), 

og gjörðiist oddvitar fyrir felagi því eða sambandi, er þá hófst 

með þeim, er bjuggu í Makedóníu, I>rakíu, á eyjunum í Grikk- 

landsiiafi og í njUendum áLitlu-Asíu. í>annig fengu Aþenumenn 

forysiu (Ilegemoni) á Grikklandi andspænis Spartverjum. 

J>egar hér var komið, gjörðust Aþenumenn forstööumenn 

ófriðarins, sem áfram var haldið, og var nú fremur orðin sókn 

en vörn af Grikkja hendi, cinkum á sjó; Aristides »hinn rétt- 

Iáti«, hafði verið dæmdur í útlegð með skeljadómi (Ostracismus), 

en sýkn var hann orðinn fyrir Salamis-orustu og kominn heini 

aptur; nú hafði hann fjárhald bandamanna á hendi, og kvað á, 

hve mikið fé hver þjóð, er í sanibandið hafði gengið, skyldi til 

leggja. Fjárhirzia bandamanna var geymd á hinni helgu ey 

Delos, 

Meðan ófriður stóð mcð Grikkjum og Persum, hafði alþýðu- 

manna veldið íAþenu aukizt slórum, fyrir því að allir voru jafnt 

kallaðir til varnar móti Persum, bæði œöri menn og lægri. Ári- 

stídes fylgdi reyndar fremur hufðíngjastjórn en alþýðusljórn, eu 

þó virtist honum nauðsynlegt að bera upp það nýmæli; að allir 

borgarar i Apenu fengi jafnan rHt iil emhœtta i rihinu. Var 

þá úr lögum numiö, að fasteign skyldi ráöa hverir sótt gœti um 

embætti; þó voru hershöföíngjar undanskildir. Litlu síöar var 

svo ákveöiö að hlutkesti skyldi ráða, hver embætti hlyti af þeim 

er beiddust; þó var út af því brugðið. Arislides hélt virðíngu 

sinni til dauðadags (469 f. Kr.). Uann heíir verið einhver hinn 

bezti og ósérplægnasti raaöur, sem sögur fara af; enda var hon- 

um gefið fagurt kenníngarnafn, og kallaður ^liinn rHtlátU. 

Litlu eptir dauða Pásanías komu sendimenn af Spörtu og 

báru þá sök á hendur Pemistóhlesij að hann hefði veriö í vit- 

orði með Pásanías. Hvað sem hœft cr í þessu, þá varð sú enda- 

lykt á því máli, að þemistókles vardæmdur í útlegð eptir skelja- 

dómi. Fór femistókles þá af landi burt og á fund Persakon- 
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xings; sagði liann konúngi, að hann heföi að sönna gjört Pers- 

iim meiri skaða en nokkur annar maður, en þó svo væri, þá 

hefði hann meir cn bætt Persum aptur þann skaða; hugði fe- 

mislókles á orösendíngu þá, er hann gjörði Persakonúngi, áður 

Salamis-orustan varð, og aðra fregn, er hann þar á undan haföi 

komið í eyra konúngi, og olli því, að konúngiir flýöi þa fyr en 

ella mmidi orðið. \>'d varkominn til ríkis áPersalandi Arfaxerx'- 

es handalángur (4G5—424); fagnaði konúngur |>emistóklesi vel, 

og gaf honurn þrjár borgir auðigar til uppeldis; hét ein þeirra 

Magyiesíay þaöan skyldi hann hafa brauö, önnur hét Mýus, það- 

an skyldi honurn koma kjöt, liin þriðja hét Lampsalíus, þaöan 

skyldi hann hafa vínföng. J>að er mæh, aö þemistókles haQ 

sjálfur ráöiö sér bana, er hann sá, að hann gat eigi, eður vildi 

eigi, efna loforð sín viö Persakonúng þau, að koma Grikklandi 

á hans vald, og aö hann hafi svo fyrirsagt, að taka skyldi ösk- 

nna, þá er líkami hans væri brendur, og ílytja á laiin til Attíku. 

Vegur og virðíng f>emistóklesar var á förum, þegar Símon 

Miltíadisson hófst til valda í Aþenuborg. Ilann var manna ör- 

látastur og gjnfmildastur; varð hann af því mjög vinsæll meöal 

alþýöu, þótl hann vœri af flokki höföíngjanna og þeirra foríngi; 

hann var sljórnvilríngur mikill og ágætur hershöföíngi. þeir 

lögðu félag með sér Símon og Aristídes; var fyrirætlun þeirra 

sú, að efla sátt og samlyndi meöal Grikkja; cnda var það mark 

og mið höföíngjaflokksins á Grikkiandi, að afslvra innlendum ó- 

friði oghalda öliu í jafnvægi þar í landi. Símon haföi yfirsljórn 

herfiotans og sá svo um, að Aþenumenn réöu mcslu á eyjuin 

þeim, er gengið höföu í samband við þá. Árið 4G9 f. Kr. átti 

hann ivœr orustur við Persa á einum og sama degi, austur í 

Pamfyliu við Evrýincdons fljóty aðra á sjó en aðra á landi, og 

vann sigur í báðum. Litlu siöar varð sá atburður í Spörtu, að 

þar kom jarðskjálfti mikill og hrundi borgin því nær öll til grunna. 

Eins og að likindum ræður komst alt í uppnám í Spörtu; sættii 

Belótar því fœri og gjörðu uppreist, og Messeniumenn hlupu þá 

einnigiipp til ófriðar og bjnggust fyrir í kastala. þá kom 

Símon því til leiðar við Aþenumenn, að þeir sendu Spartverjum 

lið; var Símon foríngi fyrir hernum og hélt til íþómu; hófst þá 

ófriður hið 5. smni við Mcsseníumenn (465—455 f. Kr.). En 

bráðum kom upp sundurþykkja milli Spartvcrja og Aþenumanna, 
4 
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þar sem þeir satu um íþómu-kaslala; sendu þú Sparlverjar liös- 

afía þann lieim aplur til Aþenuborgar, er þeir liöfðu þaðan fengið. 

Fór þá svo, að Aþenumenn gáfu Símoni sök á því, hversu til 

lieföi tekizt; var honum þá vikið frá vöidum, og því næst fór 

hann í úllegö. Að lOárum liðnum var ófriðnum lokið við Mes- 

seníii, og báru Spartverjar hærra hlut i þeim viðskiptum. Fóru 

þá margir menn úr Messeníii landfíótta lil Aþenuborgar, og var 

þeim þar vel fagnað; vísuðu Aþenumcnn þeim til landa noröur 

í Nápalitus Yið Korinþuborgar fjörö, og flultu þeir þángað bygð 

sína. 

En frá því, cr Aþenumönnum var vísað burt frá umsátinni 

við Iþómu-kastala, fór sundurþykkja vaxandi milli þeirra og Spart- 

verja og fíeiri þjóða á Grikklandi; en Simon, þótt hann væri í 

útlegð, þá reyndi liann jufnan til að styðja málsveg Aþenumanna. 

Yar hann þá kvaddur heim aptur, og leitaðist hann þá við hvað 

hann kunni, að koma sœllum á milli Spartverja og Aþenumanna, 

og það tókst honum aö miklu leiti. þessu næst bjó hann mik- 

inn her út á hcndur Persum, stiiddi uppreist sem Amyrteus 

(aðrir segja Inarus) hóf á Egyptalandi í það mund, og héltaust- 

ur til Kýprus-eyjar; hafði hann þá tvö hundruð skipa og öll vci 

búin; settist hann um borg þá í eynni, er Citium hét. fá tók 

Símon sótt og andaöist (449 árum f. Kr.). Varö hann Grikkjum 

mjög harmdauður, sem von var. Eptirlát Símonar héldu Aþenu- 

menn hcim aptur, og unnu þeir á leiðinni sigur mikinn fyrir 

Litlu-Asíu ströndum og annan á landi uppi á liöi því, er sent 

var skipunum til varnar. 

pessi var hinn síðasti viðburður, er nokkuð þykir aö kveða 

i styrjöldinni milli Pcrsa og Grikkja; lauk þeim ófriði svo, að 

Grikkir fengu yTirráð öll á Grikklandshafi og á Litlu-Asíu strönd- 

um (449 f. Kr.). pað cr ýngri sögn, og þó vart sönn, aö Arla- 

xerxes konúngur handalángur, ertilríkis kom eptir Xerxes (465), 

liafi samiö friö (449), sem kendur er við Símon, og verið eitt í 

samníngum þeirra, að Grikkir í Asíu skyldu iausir undan yfir- 

ráðum Persa, og að hvorki persneskur her eða fíoti skyldi mega 

koma nær Grikklauds slröndum en til var tekið í þeim friðar- 

samníngum. 

I 
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Ilór segir enn af alþýöustj órn AJ)enumanna. 

I>egar sótti á seinni hluta ófriðarins niilli GriUja og Persa, 

kom sá maður til sögunnar í Ahenuborg, er Fenliles hét. Eann 

var hinnmesti afbragðsmaður; fölskvalaus vinur fósturjarðar sinn- 

ar, eins og Aristídes haföi verið, er aldrei vildi beita brögðum 

sér til upphefðar eða ágœtis; stórvitur maður og allra manna 

málsnjaliastur. Enginn maður var því betur faliinn til að stjórna 

alþýðunni en Períkles, enda gjörðist hann brátt foríngi hennar. 

Ilann jók völd alþjðunnar mjög með því, að veikjaá allar lundir 

álit þaö, cr hinn forni höföíngjadómur xireópagus hafði í þjóð- 

málefnum; fekk Perikles því lii vegar komiö, þrátt fyrir mótstöðii 

höföíngjanna, og þrátt fyrir það, að EshJIus skáld í sorgarleik 

einum, er hann þá orli, rcyndi til að vekjaást ogviröíngu Aþenu- 

manna til hins forna og göfuga dóms, að dómsvaldiö í öllum 

hinum stœrri málum komst í hendur alþýðunnar; hið sama var 

að segja um löggjafarvaldið og embœttaveitíngar, að svo miklu 

leiti seni lilutkesti réöi eigi, hverjir embællin fengi; þá var það 

og lögtekið, að alþýðan fengi kaup fyrir þíngsetu. Eigi leið 

lángt um áöur Aþenumenn Lækjii að bcita meira valdi viö þjóðir 
r 

þær, er voru í sambandi viö þá. I stað þess, aö þeim haföi 

áöur veriö gjört að skyldu, að leggja til skip og menn og önnur 

hernaðaráhöld þegar berjast skyldi viö úllendínga, þá var nú sú 

breytíng á gjörð, að þær skyldu greiöa ákveðin fégjöld. i>jóð- 

fjárhirzlan var flutt úr Delos-ey til Aþenuborgar (460); þar þólti 

hendi nœr aö taka til fjárins, er á þurfti að halda. Nú með því 

að Aþenumenn voru oddvitar sinna bandamanna, og höfðu ærið 

fé yfir að ráða, þá miðaði þeim drjúgum áleiöis til að ná þjóða- 

forrœði á öllu Grikklandi. Egína, sem fjrrum var aðkvæðariki, 

varð að selja af hendi skipastól sinn; Böiótía og Fókaland voru 

að nokkru leiti kúguð til hlýðni. Aþenumenn réðu fyrir flestum 

héruðum í Ilellas, eyjunum í Grikklandshafi og nýlendunum á 

Litlu-Asíu ströndum. 

í það mund stóðu vísindi með miklum blóma í Aþenuborg; 

fagrir sorgarleikir eptir þjóðskáldin Esliýlus, SofóMes og Evripí- 

des voru sýndir borgarmönnum í Aþenu, og Feríldes fekk því til 

leiöar komið, að hinir fátækari fengu ókeypis að heyra og sjá 

leiki þessa, svo þeir færi eigi á mis við þann fróðlcik og ment- 
1 
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un, er slík skemtun veitti niönnum. í>á var Fidías uppi; hanu 

var frægastur myndasmiður í fornöld. þá var Aþenuborg prýdd 

á jmsan liátt og víggirt þannig, cr sæma þótti höfuðborg Grikk- 

lands. Upp aö háborginni lágu hín nafnfrægu súlnagöng (Pro- 

pylæer) gjörð af marmara; cn upp á lienni stóð Apenuhof (Par- 

þenon), og þar var líkneski meygyðjunnar Aþenu eptir Fidías 

smiö; frá horginni niður að Píreus-Jiöfn viö sjóinn gengii múrar 

miklir og ramgjörfir, var þaö lángur vegur, en þannig var bœði 

borg og höfn tcngdar saman og víggirtar. 

Pelopseyjar ófriÖur. 

(431—404). 

í>að har til að í Epidamnusj er síðan hét Dýrrakkíum, en 

nii á dögum Durazzo, kviknuðu óeyröir milli höfðíngjanna og 

aiþýöunnar. Korinþuhorg gaf sig fram í óeyrðir þessar, eii 

Corajra (er nú heitir Corfu, og þaðan var Epidamnus bygö), er 

var ein af nýlendum Korinþuborgar, lók þau afskipti mjög óstint 

upp fyrir Korinþumönnum, og beiddi Aþenumenn liðveizlu. Perí- 

Ides, er aldrei var seinn til taks þar sem hann sá, að Aþenu- 

mönnuni var einhver hagur búinn, fekk því til leiðar komið, að 

þeir sendu herskip nokkur til liðs við þá á Corcýru. Um það 

lciti buðu Aþenumenn borgarmönnum í Pótidœa, er upphaflega 

var nýlenda frá Korinþuborg, en síðan Persa ófriðnum lauk var 

háð Aþenumönnum — að hælta öllum viöskiptum við Korinþu- 

menn og setja sér menn í gislíngu. Til þess voru Pólidæa- 

menn allófúsir og færðust undan á marga vegu og leituðuálaun 

liðveizlu hjá Spartverjum; sendu Aþenumenn þá her manns á 

hendur þeim í Pótídæu. Ilins vegar skoruðu Korinþumenn fast- 

lega á SpörtLi að skerast í leikinn, og sögðu þá Spartverjar 

Aþenumöunum stríö á hendur. fannig hófst Pélopseyjar-úfriö- 

inn (431 ári f. Kr.), og lók nálega alt Grikkland þátt í honum. 

Meö Aþenuborgarmönnum stóöu; öll ríki á Grikklandi, er höföu 

alþýðumanna stjórn, en í lið með Sparlverjum gengu öll hinrík- 

in, þar sem höfðíngjasljórn átti heima. Bandamenn Aþenuborg- 

armanna voru á meginlandiuu: íbúar Akarnaníu, J>essalíu, Plateu, 

Messeuíumenn í Nápaktus, nýlendumenn á Litlu-Asíu strönd- 

ura, I>rakíu og Makedoníu, og eyjamenn á flestum eyjumíGríkk- 

landshafi; Aþenumenn gátii með herskipum sínum haldið uppi 
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stöðngum sam^öngum við eyjarnar. Með Sparlverjum var: öll 

Pelopsey, nema Argos og Akkaía, sem voru með hverigum; en 

fremur því nær allar sveitir í Ilellas. Spartverjar höfðu yfirburð- 

inaálandi, ogheldii þegar hernum lil Attíku. Arlndamvs Spart- 

verjakonúngur haföi yfirstjórn hersins og fór herskildi um landið. 

fað var ráð Perildesnrt að hætta eigi til höfuðbardaga við Spart- 

verja, en hriuda harðlega af sér hverju ahlaupi, sem þeir geröi 

á Aþenuborg; herskip sín létu Aþenumenn einatt fara með Pe- 

lopseyjar ströndum, og gjöra óvinum sínum ónœöi og skaða. 

Arkídamusi varö iítiö ágengt í Atlíku, landslýöurinn var því nœr 

allur flúinn til Aþenu; Sparlvcrjar liðu vislaskort og héldu heim 

til sín. Árið eptir komu þeir að nvju meö ófriði, og þá bættist 

þaö á, að drcpsótt mikil gekk í Aþenuborg; en þar var saman 

kominn hinn mesti manngrúi. Períkles hélt afram uppleknum 

hælti, hvað sem alþýða manna sagði, að hann lagði ekki lil or- 

ustu við Spartverja, hcidur sendi að eins herskip til Lakóníu, er 

gjörðu landsmönnum þar mikinn óskunda; urðu þá Spartverjar 

öðru sinni að hverfa heim aptur við svo búið. En jafnvel þó 

hinn vanþakkláti l^’öur lýsli óánægju sinni yfir sljórn Períkiesar, 

þá lét hann það eigi á sig fá, en stýröi þjóðmálefnum Aþenu- 

manna meö sömu staðfestu og hyggindum sem áður, sagði þeim 

að láta eigi hugfaliast og treysta herflota sínum, og væri honum 

laglega beitt þá myndi alt fá góðan enda. Períklesi auðnaöist 

að lifa það, að Pótidæa-borg var unnin ; en umsátin um þá borg 

var ein af tildrögum ófriðarins. Períhles dó í sóttinni miktu429 

f. Kr., og hafði áöur mist börn sín og marga frændur. 

f)að var ógæfa Apenuborgar, að cplir Perikles liðinn kom 

enginn, er jafnazt gæti við hann í stjórnvísi. Sá hét Kleon, er 

þá fckk hin æztu yfirráð. Ilann var af lágum stigum, en hann 

var málsnjall maður, og meö því móti haföi hann alþýöuna í 

hendi sér, og með ýmsum brögöum kom hann því til leiðar, að 

hann varð foríngi hennar og átrúnaðargoð; en hann var eigi sá 

Yitsmunamaöur, að hann gæli stjórnað alsherjarmálum ríkisins 

eptir föstum roglum; hinsvegar skorli hann eigi óskamfeilni, eöa 

gort, eða smjaöur, er lét vel í eyrum aiþýöunnar, og það alt til 

samans nægöi til þess aö halda honum í hávegum. Af þessu 

leiddi, að upp frá þeim tíma, erhann gjöröist leiötogi alþýðunn- 

ar, voru mörg hryðjuverk háð, og öll sú grimd átti sér slaö, sem 
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er Yön að fylgja innanlands óeyrðum. litíldu ófriðn- 

iim fram og herjuðu um llellas og náðu Platœu á sitt vald, en 

Aþenumenn höfðu öll yfirráð á sjó, kúguðu höfðíngjana á 

sem gengið höföu í liö með Sparlverjum, og létu þá alla sæta 

þúngum rersíngum, er þeir fengu Iiönd á fest, Ilinni sömu hörku 

beittu þeir á Corcjjru, þar sem þeir skárust í leikinn milii al- 

þýðu og höfðíngja; veittu þeir þar alþýðunni, svo að höfðíngjar 

urðu að lúta, en eyjan snerist í lið með Aþenumönnum, og var 

þeim það góöur styrkur. Demospenes frá Aþenu vann Fýlus 

með vopnum, og vígirti síðan. Spartverjar komu þángað og 

freistuðu að ná aptur borgiiini, en þá kom nýlt lið frá Aþenu- 

borg til hjálpar við sína menn; höföu Spartverjar 400 manns á 

SfalUeria-eyy sem þaðan áltu að veita liösafla þeira, er sátu um 

rýlusborg; uröu nú þessi 400 manns nauöuglega staddir. fó 

htíldu Spartverjar áfram unisátinni, og tóku vislir og áhöld að 

þverra fyrir liöi Aþenumanna. I>á var það, aö Kleon bauðst á 

þjóöfundi einum að leiða það mál lil lykta, og var því boöi hans að 

nokkru leiti tekið af lýðnum, þó menn reyndar fremur gerðii 

gaman að gorti hans en hitt, að mcnn treysti honurn til slíkra 

hluta. Fór hann með nokkru liði þángað sem ófriðurinn stóð, 

og tókst þá svo til, aö Aþenumenn náðu Sfakteríu meö ráöum 

Lemosþenesar; þó hét þaö svo að Kleon heföi yfirstjórn; voru 

Spartverjar teknir þar á eynni 400 manns, og fluttir til Aþenu- 

borgar. Nú sem Pýlus var alveg komin í hendur Aþenumönn- 

um, varð hún Spartverjum lil hins mesta ógagns, því að bœöi 

var þar örugt vígi, þaðan voru einalt gjörðar árásir á Spartverja, 

og þángað flýðu margir af nelótum, af því að borgin var í nágrenni. 

Enþegar Spartverjar leituðu friöarsamnínga, þá réð K'/eon Aþenu- 
mönnum það ráö, að þeir skyldi setja þvcrt nei fyrir alla frið- 

arkosti. 

En þegar hér varkomið, þá fór Spartverjum að gángabet- 

ur. Aþenumenn biöu milunn ósigur fyrir Pöiótíumönnum við 

TanagrCy og hinn spartverski hershöfðíngi Brasídas tók Aijifi- 

polisborg í Makedóníu. En hann var sendur þángað í land með 

her manns, til þess að vaka yfir óeyrðum, er þar höfðu kviknað, 

og nota þær Spartverjum til handa. Púhjdídes ermaður nefnd- 

ur; hann varherstjóri Aþenumanna í Makedouíu um þær mundir; 

honum^gáfu þeir að sök, að Spartverjar náðu Amfípolis, ográku 
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liann í útlegð. En er hann var [)annig orðinn laus af hern- 

aðarstörfnm, og hafði fengið næöi, þá ritaði hann sögu Pclops- 

cyjarstríðsins, og þykir hún eitt hið ágœtasta rit, er menn hafa 

frá fornöld, Kleon fekk því áorkað, að hann var gjörður að 

foríngja yfir þeim her, cr því næst var sendur lil Máltcdoniu^ 

til þess að ná aptur Ainfipolis úr höndum Spartverja. Kleon 

komst norður þángað, en Brasidas tók svo á móti honum fyrir 

utan Amfípolis, aö Aþenumenn biöu fullan ósigur. þar féllu 

þeir báðir A7con og Brasídas. J^essu næst fekk sá maður, er 

Nilcias hét, hin æztu yfirráð mcðal Aþenumanna; hann var satt- 

gjarn maöur; Aþenumönnum tók þá og að leiðast slyrjöldin. 

Spartverjar voru einnig fúsari til sátla en úður haföi verið; enda 

var hinn sigursæli hershöföíngi Brasídas þá fallinn og friönum eigi 

lcngur til fyrirstöðu. Var því samið vopnahlé milli manna, er 

standa skyldi um 50 ár. I>að var 422 árum fyrir Krists burð. 

Ilvorirtveggja létu það laust, er þeir höföu náð nieðan slyrjöldin 

stóö; og ýmislegt var þá ákveðið til þess að tryggja friðinn sem 

hczt milli manna á Grikklandi. 

Alkibíades. 

Eptir að Grikkir, eða þó öllu heldur SjyarlverJar og Aþemi- 

mennj höföu langa hríð skipzt vopnum við og háð Pelopseyjar 

slríðið, lögðu þeir um síðir vopnin niöur og gjOröu frið sín á 

millum, fremur af því, að þá skorti mátt til að halda ófriðnum 

áfram, en af því, aö öfund sú væri undir lok liöin, er jafnan ríkti 

þeirra í millum, og sem verið hafði undirrót ófriðarins. En það 
scm einna helzt kveykti og efldi allar óeyröir á Grikklandi, var 

drotnunargirni einsíakra manna, er jafnan hugðust að gela náð 

frægö og frama, þegar almennur ófriður geysaði iunan lands, og 
þeim gafst færi á að reyna sig og sýna þjóð sinni hve rniklu 

þeir gátu til vegar komið, og verið hcnni bœði sverð og skjöld- 

ur. Einn af þeim mönnum var Alhibiades. Ilann er án efa 

cinn af þeim mönnum, er flest hefir mált til ágætis telja afþeim 

hlutum, er mönnum eru ósjálfráöir; enda kemst sagnaritari einn, 

er frá honum liefir sagt, þannig að orði; »það virðist svo, sem 

að náttúran hafi viljað freista þess á honum, hverju hún fengi 

orkaðn; hann var kominn af hinum göfugustu œltum, — sagan 

segir, að hann væri í beinan legg kominn af Ajanti þeini, er 
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barðist við Trójumenn, og Ilómcr kvað nm —; hann var hverj- 

um manni fríðari sýnum, og fyrir því átti hann kenníngarnafn og 

var kallaður nhinn fríðasti»; hann var vel auðignr að fé og hell sig 

ríkmannlega, var ör á fe við alþýðu og tók vinsældir hennar í 

móti; hann var gæddur afhragðs vitsmunum; gjörðist anngaaldri 

handgenginn Sólirates spekíngi og nam meðal annars af honum 

mælskufræði, er hann síðan beitti til þess að leiða alþýðuna eptir 

vild sinni, En þessir tveir menn áttii ekki skap saman og uröu 

að skilja, því aö Sókrates stimdaöi spekina með kyrð og friösemd, 

en Alkibíades var drotnunargjarn og leitaöi nppheföar og yfir- 

ráða yfir öörum; hann gjörði ser ekki far nm, að frœða landa 

sína um þá hluti, er væru heiðarlegastir og bezlir, heldur um 

hitt, að leiöa þá eptir sinni vildi. Svo er sagt, að hann hafi 

snemma sýnt bæði hug og áræöi: einhverju sinni, meðan hann 

var barn að aldri, var hann í teníngsleik með öðrum smásveinum 

úti á strætum, þá bar að mann einn er vagni ók eptir strætinu, 

en þar var mjótt milli húsa. Alkibíades atti að kasta teníngnum 

í því er manninn bar að þeim, biður sveinninn hann bíða litla 

hríð, en maöurinn gaf að því engan gaum og heldur áfram; þa 

hrœddust sveinarnir að vagninn kæmi yfir þá og hlupu undan, 

cn Alkibiades lét sér eigi bilt við verða, fleygir sér niöur og legst 

um þvert strœtið og biður hann nú að aka fram vagninum ef 

hann vilji; maðurinn vildi eigi vinna slys og stöðvaði vagninn. I>á 

er Alkibíades þroskaöist átti hann engan sinn jafníngja hvorki að 

andlegu atgjörfi né í likamlegum íþróttum. En ein var sii list, 

er hann vildi eigi nema, og þótti lílilsverð, það var að leika á 

hljóðpípu; því að slíkt afskræmdi andliíið sagði hann. Hómer 

var honum kærastur allra skálda. Einhverju sinni kom Alkibíades 
lilbókakaupmanns ogbeiddi hann selja sérkvæöi Hómers. Kaup- 

maður kvaðst eigi hafa þau. Alkibíades laust hann kinnhest, og 

gekk út síðan. 

f>egar Alkibíades talaði á mannfundum, varð honum lítið 

fyrir að sigrast á mótstöðumönnum sínum og leiða alþýöumanna 

eptir vild sinni. f>á voru eins og optar í Ál^enuhorg margir þeir 

menn, er vildu að lýðurinn einn heföi œztu völd (lýðstjórn); gjörö- 

ist Alldhiades foríngi þessara manna. Ilins vegar voru aðrir, 

sem vildu að höfðíngjar og ríkismenn réðu mestu (höfðíngja- 

stjórn), eins og átti sér stað í Spörtu, og í þeim fyikjum, cr 
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Sparlverjiim iutu. NoKkrii fyr (422) höföu 42>€numen7i og 

verjar gjört samband sín í millam; en Alkibíades kom svo orö- 

um sínnm, að alþvðan haföi að vettugi þann hngnað, er af slíkii 

sambandi gat Icitt fyrir hvorutveg»ja. Um þessar mundir var 

það, að Segestumenn á Sikifeij beiddust liðveizlu hjá Aþenu- 

borgnrmönnum gegn þeim í S//ra7iíísa; en Sýrakúsa var nýlendu- 

borg frá Korinþu. Nú þótlust menn skilja, aö Sparlverjum rnyndi 

standa sluggur af, ef Aþenumenn yröu viö liðsbón þessari, því 

að bæöi niyndu þcir þá auka skipatlota sinn og meö þvi að leggja 

undir sig Sikiley, gríska ey og vellauðuga, fá meiri yfirráö á 

Grikklandi en nokkru sinni áður; var þá að því sem vísu að 

gánga aö Sparlverjar myndu sæta því lagi, aö ráöast á Aþcnu- 

borg, meðan hcrflolinn va'.ri í fjarlægð í framandi landi og borg- 

in varnarh'Lil cptir. En Alkiöiades fekk meö málsnild sinni talið 

mönnum trú um, aö ckkert væri ákjósanlegra en aö leggja undir 

sig Sikiley, því aö þá yrði Aþenumönnum margbœllur allur sá 

skaði, sem þeir hefði beöið í slyrjuldinni. Al|)ýðan reði nú af, 

að gjöra út flota mikinn og urðu þessir fyrirliöar: Álkibíades, 

Nikías og Latnakkus. Og jafnvel þó Aþenumcnn heföu láiiö 

stórfe i slyrjöld þeirri, sem nýafstaöin var, þá gjöröu þeir þó nú 

sitt sárasta lil að búa flota þenna svo, að samsvaraö gæti hinu 

slórkosllega áformi, cr þeir höföu þá fyrir slafni. Alliir þorri 

vopnfœrra manna bjóst lil fararinnar, og þann dag, er flolinn 

skyldi leysa úr höfnum, var slíkur inanngrúi samankominn niöur 

viö Píreushöfn. aö vart varð lölu á komið. fcgar lúðurinn kvað 

viö, sló þögn á alla; herinn gjörði áheit á guöina, eplir fornri 

venju, og færöi þeim dreypifórn af gullskálum og silfurkerum til 

íararheilla sör og sigurs. jní nœst hófa menn upp hersönginn 

og heldu af stað. |>aö var 415 árum f. Kr. 

En litlu áður en flotinn sigldi á haf, haföi sá atbarður orðið, 

er miklum líðindum skipti bæöi fyrir Aþenumenn og Alkibíadcs, 

Bæði á torgum og stræium Aþenuborgar slóöu goðalíkneskjur 

margar. Eina nótt voru flestar af goöamyndum þessum skemdar 

með ýmsa móti. f>óltí þetta, sem það og var, hiö mesta fólsku- 

verk og ílsviti, eigi að eins vegna þess aö helgum dómum 

var spilt, heldur og hins vegna, að glæpaverk þessi voru 

svo stórkostleg, að margir menn hlutu að vera hér í vitorði, og 

gat þvi þjóöfélaginu verið hin mesta hœtta búin. Margir urðu 
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lil að eigna Álkibíadcsi þelta illvirki; þó þorðu menn eigi að 

gefa lioninTi sók á þvíj meðan hann var þar í landi, þvíaðmenn 

óttuðnst mælsku lians og vinsældir lijá hernum. En jafnskjótt 

sem flotinn var biirt sigldur, þá risu sakargiplarmenn á fætur 

og báru sakir á hann; vitni voru til kvödd og þó þau skýrðu 

eigi öll frá atburðum á einn veg, þá gátu fjandmenn Alkibíadesar 

komiö því lil ieiðar hjá liinum hviklynda lýð, aö þegar var seut 

á eptir fiotanum og Alkibíades boðið, að koma heim aptur og 

lireinsa sigaf þessuni glæp fyrir þjóðinni. Alkibíades letsérlítið 

bregða viö þau líöindi og bjóst lil heimferðar. En á leiöinni 

kom skip það, er flutti hann, við land á Ítalíu sunnanveröri; 

leyndist hann þá á burt, og kom fram í Spörtu; gjörðist hann 

þar brált hinn skæðasti óvinur Aþenumanna. Ilonum fór þarsem 

i Aþenu, að hann fekk Spartverja alla á silt mál; öllum þóttu 

þau ráö snjöllust, er hann lagði til, enda var honum svo kunnugt 

iim hagi Aþenumanna, að hann vissi bezt hvar höggstaður fengist 
á þeim. Spartverjar voru, eins og áður er sagt, sparneytnis- 

menn hinir mestu, og liföu við harðan kost, átu byggbrauð og 

drnkku soð; nú myndu fáir œlla, að ÁUiibíades gæti felt sig við 

slíkt harðrélli; liann sem áöur haföi haldið sig svo ríkmannlega 

í Aþenuborg, að enginn komst til jafns viö hann íalskonar mun- 

aðarlífi; en Alkibíades vissi hvaö Spartverjum kom og samdi sig 

alveg aö siðum þeirra; varð hann lýönum hinn kærasti sökum 

siíkra hlula. Nú er að segja frá þeim í Sikiley. Aj^enumenn 

biðii þar miklar ófarir (415—413) og mestaf völdum Alkibíades- 

ar; eptir hans áeggjiin sendu Spartverjar þángað her manns til 

liðs við þá í Syrakúsborg. Lamaldius féll í orustu; Nikías varð 

handtekinn og drepinn síðan. Yar það hiö mesta Ijón, er A- 
þenurnenn nlt til þessa höfÖu beöiö í Pelopseyjar ófriönum. f eg- 

ar hinir aðrir baiKlamemi þeirra sáu hvernig Spartverjum reiddi 

af, lóku þeir aö slíta félagskap við Aþenumenn. En lAþenuborg 

var Alkibíades dœmdur sekur um hclgidómsspjöll og landráð; 

fé hans var gjört upptækt og preslum var boöið að Ivsa banni 

yfir honum. 

Eigi leið lángtumáður vináttan tæki að kólna milli Alkibía- 

desarog Spartverja. Elöföíngjarnir í Spörtu þóttust brátt skynja, 

að hann hugði mest á sjálfs síns hag og upphefö, og með því 

að hann var í miklu gengi hjá lýðnum, óttuðust þeir, að lyður- 

5 
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inn yrði sór fráhverfur, og álit sitt þannig fara mínkandi. Tóku 

þeirfyrir því ráð sín sanian og vildu ráða hann af dögiim. 

ades fckk njósn af þessari fyrirællan þeirra, býr sig aflandiburt 

og fer til Fersa. En Persar voru svarnir óvinir Grikkja. þá var 

Tissafernes jarl Persa konúngs yíir Litlu-Asíu; hann var slæg- 

vitur maöur og illgjarn; hann haföi gjört Grikkjum alt til ógagns 

erhann kunni, meðan Pelopseyjar styrjöldin stóð, en aukið vald 

Persa eptir mœlti; bann hafði lálizt vera vinur Spartverja ogveitt 

þeim að málum, fyrir því að honum stóð geigur af herskipum 

Aþenumanna, oghannsá að þeirgátu oröið skaðræðismenn í ný- 

lendum Persa á Litlu-Asíu ströndum. En her íór sem endranær, 

aö cnginn gat móti staðiö Alkibíadesi. tíinn rembiláli Tissafernes 

var svo gagntekinn af orðum og háttalagi hans, að honum þótli 

ekki ráð nema AUUhíades réöi. Ilann leiddi Tissafernesi fyrir 

sjónir, að nú væri að því komið, að Sparlverjar fengi öll yfirráð 

á Grikklandi, en þá væri Persum hætta búin, þess vegna skyldu 

þeir liðsinna Aþenumönnum, svo að þeir gœti haldið sínum hlut 

fyrir Spartverjum, þá myndi þessi tvö ríki cigast ílt eitt við og 

cyða hverir fyrir öðrum menn og fé, en þá gœti Persar haftráð 

þeirra beggja í liendi sér. þelta þótti Tissafernesi þjóðráö og 

gjörðist upp frá því fráhverfur Spartverjiim. En þrátt fyrir það 

þóttist Alkihiades enn sem komiö var, eigi óhultur aö koma til 

Aþenuborgar, því að margir voru þar cnn þá hans óvildarmenn; 

hann vildi sjá Aþenumönnum belur borgið, og vildi eigi sækja 

þá heim fyr en hann hefði her manns og ætti sigri að hrósa; 

hugsar hann nú sitt ráð : hannlétbenda Aþenumönnum á, hversu 

áríðandi þeira vœri að vingast við Persa, en það lét hann segja 

þeim, að Tissafernes myndi að eins verða vinur þeirra fullkom- 

inn, með því skilyrði, að þeir ræki lýðinn frá völdum og tækju 

sér höfðíngjastjórn. f>etta varð framgengt eptir miklar deilur og 

megnar óeyrðir, En þessu reiddist herlið Aþenumanna á Samosey 

og það hafði Alkibíades séð fyrir. Uerinn afréð að hlýðnast als 

eigi höfðingjastjórninni í Aþeuuborg, og kaus Alkihiades til for- 

íngja yfir sig, því að mönnum var vel kunnugt, að hann hafði 

veriö hinn lýðhollasti maður í Aþenii og stoð hans og stytta. 

þannig fekk Alkibíades komið því lil leiðar, er hann viidi, eptir 

aö hafa svikið bæði Aþenumenn, Sparlverja og Persa. Gjörðist 

hann nú að nýju foríngi Aþenumanna og átti margar orustur um 
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Grikklandsbaf og vann jafnan sigur; lirukku Sparlverjar fyrirlion- 

um bœði á sjó og landi og með ráðum og dáð efldi liann nú 

hag Aþeniiborgar. 

Lillu síðar en bér var komið varð sú breytíng með Aþenu- 

mönnum, að höfðíngjar mistu yfirráðin, en alþýðan náöi þeim 

aptur. Var það þá eill bið fyrsta sem gjört var, að kalla AUú- 

bíades beim aptur, og nú var svo komið, að hann þóttíst óhult- 

ur geta sligið aplur fæli á feðrajörð sína. Árið 407 hélt Alkibí- 

ades flota sínnm inn á Píreushöfn; baföi hann þámörg hertekin 

skip og ógrynni fjár. En er það spurðist, að Allubiades vœri 

kominn að landi, flyktust Aþenumenn niður lil hafnar og fögn- 

uöu honum sem þeir bezt kunnu. Síöan gekk Alkihíades 

og talaöi iángt erindi og snjalt; mintisthann þar hraknínga sinna 

þau hin síðustu árin, en gaf þó eígi lýönum sök á því, hins 

gat hann og, hversu ófriðurinn hefði nú snúizt til heilla Aþenu- 

mönnum; uröu menn þá svo hrifnir af orðum hans, að þeir 

settu blómhríng af gulli á höfuð honum, og gjörðu hann að ein- 
ráðum hershöfðíngja sínum bæöi á sjó og landi; eignum hans 

var öilum aptur skilað, bannfæríng sú afmáð, er yfir honum hafði 

verið Ivst, og súlum þeim varpað á sjó út, er á hafði verið rit- 

uð bannfæríngin. Eptir þetta fór Alkibiades aptur til hersins á 

Samos~ey; en litlu síðar varð hann að fara að hitta bandamenn 

sína og krefja þá uni fé það, crhafa þurfti tilhersins; setti hann 

þá þann mann, er Aiitiokkus hét, lil herstjórnar á meðan hann 

sjálfur var í fjarlægð. ðlaður hét Lýsander, hann var hershöfð- 

ingi Spartverja, slægvilur maður og íllgjarn. Ilann fréttir að 

Alkibíades er farinn frá hernum; leggur hann þá til orustu við 

Aþenumenn og fær sigur. Alkibíades brá skjótt við, er hann fréttir 

ófarir manna sinna, og býst að hefna ósígursins á Spartverjum; 

en Lýsandir gaf honum aldrei færi á sér, og varð Alkibiades ívii 

að hverfa við svo búið. Nú risu mótstöðumenn Alkibiadesar að 

nýju upp í Aþennborg, og gáfu honum það að sök, að hann 

hefði fengið yfirráð hersins í hendiir ónýtum manni, en selið 

sjálfur í sæliífi og makindum austur í Asíu. Komu þeir svo sín- 

um fortölum, að lýðurinn setti Alkibiades frá hervöldum, og fekk 

þau í hendur tiu mönnum, er kjósa skyldi á ári hverju til her- 

stjórnar. En er Alkibiades spyr þau líðindi, þá bj^st hann lil 

ferðar og léttir eigi fyr en hann kemur norður í Þrakiu, hefir 

5* 
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hann þar liðsafnað og bersl við viUar þjóðir, lcbnr þar kasiala 

nokknra, safnar fó, og lieldiir hlífiskyldi yfir Grikkjnm. er þar 

bjuggn, gegn árásiim útlendra þjóða. 

Nú leið að endalokum FeJopseyjar-styrjaldarinnar og höfðii 

þarýmsir áU högg í annars garð. Við eyjar þær, er Arginússœ 

heita og liggja í ÆóUshap^ nnnu hinir tíu foríngjar Apenu- 

manna sigur á Spartverju7n, cn þeir voru dæmdir til danöa fyrir 

þá sök, að þeirlétu farast fyrir að bjarga skipshöfnnm af 25 skip- 

nm, er Sparlverjar söktu í kaf. Eptir það fekk Kónoii, og nokkrir 

aðrir með honum, yfirráð yfir skipaflota Aþennmanna. þeir höfðti 

lagt flotanum noröur í IlcUusund (ílellespontos) framundan Æ- 

<7os-roía??ioz (Geitarfljóti); enLvsander lá þar gagnvarl þeim með 

Sparlverjaflotn; lá Lýsandcr kyr í höfn og lét sem hann gœfi því 

engan gaum, þótt Aþenumcnn skoruðu á hann daglcga lil orustu. 

Gjörðist þá lið Aþenumanna gáiaust, hlýddi foríngjum sínum sljóf- 

lega, gekk á land á hverjum degi, ogugði als eigi að sjer. þá 

kom Alhibiades þángað og leiddi hershöfðíngjnm fyrir sjónir, að 

þeir færi ráðlauslega meö sínum hag, og vœri þeim hælla bnin, 

að lata svo lengur standa; cn hcrshöfðíngjarnir vissu, að Alkibí- 

ades Yildi jafnan einn ölluráða, og að þeirra yfirstjórn værilokið, 

ef þeir færi að hans ráðum ; kváðust þeir því myndu sínu fram 

fara, hvað sem hann legði til; lét hann þó þess viðgelið, að liann 

á fárra daga fresti skyldi koma til liðs við þá, og annaðhvort 

neyöa Sparlverja lil orustu, eliegar að öörnm kosli aö láta skip 

sín. það kom nú bráðum fram, er Alhibíades hafði fyrir sjeð. 

Einn dag gengu Aþenumenn afskipnm sem optarog á land upp, 

og var fátt manna eptir á skipimum, þá kom L^jsaiider og lagði 

þegar lil orustu; lauk svo að hann vann flest skip þeirra, en 

JiCÓ7io?i flýði undan meðnokkur, cr af komust. Hélt nn J-j/sander 

viðslöðulaust lil Apenuborgar og lók hana litlu síöar (404). Fór 

hann með hinni meslu grimd. þó voru Áþenumönnum gefin grið 

með þeim skildaga: að þeir skyldi lála af hendi allan skipastól 

nema cin 12 skip, að múrveggir þeir, er samtengdu Aþenuborg 

og Piræus, skyldu rifnir niður, ogAþenumenn gjörast sambands- 

menn Spartverja. Lýðsljórninni var kollvarpað, og höfðíngjar 

setlir til valda sem í Spörtu; var 30 mönnum skipað í ráð {prjá- 

Ujgi haröstjórar), aö spartverskum sið, hjá Apenuborgarmönnum, 
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og drotnuöu þeir nú incð harðri hendi þafj sem lýÖLirinn haföi 

litlu áður verið einvaldur. 
Nú er Sjparíverjar höfðu brotiö imdir sig Apenumenny og 

fengið öll yrirráö bæði á sjó og landi, þá treystist AUúbíades 

eigi lengur að baldast við í Praliíu; fór hann fyrír því yfir til 

Litlu-Asíu meö það fé, er hann mátli meö komast, og á fuud 

Farnabazus jarls. I>aðan ællaði hann austur í Asiii til Artax- 

erxes Persakonúngs M^iemons, og var það fyrirœtlan hans, að fú 

liðveizlu hjá honum bœöi fyrir hönd Aþenumanna og sjálfan sig. 

Honum var kunnugt, að Cýrus, bróöir Artaxerxes konúngs, hafði 

liðsafnað móti bróöur sínum, ogað Spartverjar voruívitoröi með 

Cýrusi og höfðii heitið honum sínu fulltíngi; myndi því Artax- 

erxes kunna ser þakkir fyrir, ef að haun gjörði bert fyrir hon- 

um þessa ráðagjurö þeirra Cýnisar. En Lýsandcr hélt njósnum 

iim feröir og fyrirœtliin Aikibíadcsar og skoraöi á Farnabazus 

jarl, aö taka Iiann af lífi. Alkibíades svaf í húsi einu; þarkomu 

Persar um nótt og lögðu cld í húsið og fengu náð frá honum 
sverði hans. Alkibíadcs vaknaði við eldgánginn og saknar svcrös- 

jns, grípur hann þá rýlíng einn lítinn, er fyrir honum varð, og 

rœðst til útgöngu; bar hann klæði á eldinn og fekk út kornizt, 

Eigi þorðu Persar að gánga að honum, því að þcim stóð ótti af 

vigfimi hans; skutu þeir örvum að honum áiengdar og veiltii 

honum bana; eptir það lijuggu þeir höfuð af Alkibíadesi og færðu 

Farnabazi jarii. 

Dinir spartversku harðstjórar ríktu aö eins cillár yfir Aþenu- 

mönnum. I)óttu yfirráð þeirra liin verstu fyrir sakir grimdar og 

ofstopa, enda iétu þeir ýmist taka menn af lífi, eður rákii þá 

í úllegd. Áriö 403 náði Prasýbúlus, meö aöstoö lýösins, borginni 

úr hönduin þeirra, rak harðstjórana burtu og selli þar apturlýð- 

stjóru, eins og áöur haföi verið. 

Sólcraícs. 

Snemma á öldum tókii grískir spekíugar að hugleiöa sani- 

bandið milli heimsins, mannfóiksins og guðs. Ymsir heimspek- 

íngaflokkar höfðu aðsetu í Apenuborg, [því að bæði voru þar 

margir fræöimenn saman komnir, og þjóðin var námíús og vel 

vili borin, og hlýddi á kenníngar þeirra með athygli. En það 

var einnig í Aþenuborg, að einskouar spekíngaflokkur, er menu 
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kulluðu vitrmga (Sófistar), reis iipp, og .þóltisl liafinn jfir alla 

heimspekilega þekkmgu, og bar það fyrirsig, að skynsemin hcfði 

engin föng til að skynja hrein og óyggjandi sannindi, og aö sér- 

hvað eina væri satt, cr meun gætii variö með álillegum ástœð- 

um. í>cssi vilrínga flokkur gaf'sig allan við því, fyrir œrið fé, 

að kenna úngmennum í Aþonuborg allskonar lislir og vísindi, t. 

a. m. söngfrœði, skáldskapaiiist, slærðafræði, sljórnarvísindi, og 

einkum mælskufrœði, cr kom sér svo vel, og var svo án'ðandi 

ölium úngum mönnum, er girntust að komast til vegs og met- 

oröa, og aö geta leitt iýðinn á mannfundum cptir vild sinni. En 

kennendur þessir veittu lærisveinum sínum engan veginn þá 

þekkíngu, er á föstum grundvelli væri bygð, heldur gafu þeir 

þeim að eins lauslegar hugmyndir um þœr vísindagreinir, er þeir 

þóttust kenna þeim; þeir kveikln iéltvœgan sjálfsþólta hjá mönn- 

um, en efidu eigi sannan vísindalegan dugnað, og eyddu þannig 

Irúnni á hinu sanna og góða. 

Gegn þcssari skaðsamlegu stefnu vísindanna hóf Sókrates 

frá Aþenuborg kenníngu sína; hann var spekíngur að vili; hann 

var sonur myndasmiðs, og haföi í œsku numið íþrólt fööur síns; 

cn þegarhann eltist gaf hann sig allan við vísindum; því lengra 

sem hann komst í þeim, því Ijósara varð honum all lúð fánýta 

í lærdómsgreinum vitrínganna; gjörði hann þá hvað hann kimni 

til aö brjóta niður kenníngu þeirra og laða hina úngu menn að 

sér. Um morgna kom hann þángað, sem hinir úngu menn iærðu 

leikfimi; þegar mannfjöldinn kom saman á lorgum slaðarins, þá 

var Sókrates þar; og hvar sem hann vissi, að margir voru sara- 

an komnir, þá var hann œtíð þar kominn; kynntist hann þannig 

alskonar mönnum af ýmsum stéllum, og aflaöi sér margbreyttrar 

þekkíngar, er hann síðan miðlaði öðrum og kendi ailavegu út 

frá sér; hann lalaði löngum og hver scm vildi átli kost á að 

heyra kenníngu hans. Yrði einhver á leiö hans, sem þóltist vera 

vitur, af því aö hann hefði notiö tilsagnar hjá vitríngunum, þá 

var Sókrares vanur að spyrja þana aö, hvaö hann hefði lært, og 

með því að þykjast sjálfur ekkerl vita, lálast þyggja tilsögn í stað 

þessaðveita hana, leggja fyrir þá hina sömu einfaldar og greiðar 

spurníngar, þá gat hann smátt og smátt fengið þann, er hann 

átli orðastað við, eður þá tilheyrcndur, lil að játa, að sú hin 

hégómlega þekkfng væri vcttngi verð, en að hver vitur maður 
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yrði að liafa Ijósa hugmynd um lífið og um skyldur sfnar, ogað 

sönn Yizka væri innifalin í guðsótta, rettlœti, hófsemd og auð- 

mjukri viðurkenníngu þess, að mannlegt hyggjuvit nœði skamt. 

Fyrir því hafa menn sagt um Sókratcs, að hann haö flutt spek- 

ina ofan af himnum, ogleitt hana inn í borgir oghústaði manna; 

því að hann gaf sig ckki við ransóknum hinna fornu spekínga um 

upphuf og acfidaga heimsins, en hann varð fyrstur manna lil að 

kenna öðrum siöalærdóminn. 

Dagfar og breytni Sóhratesar var samboðin kenníngu hans; 

hann lagði alt í sölurnar fyrir vini sína; hann var stiltur vel og 

þolinmóður við Xanlnpjpu konusína; hún var óhemja svo mlkil, 

að höfð er síðan að orðtaki; Sóhrates var mauna sparneytnastur í 

mat og drykk, þrautgóður og öruggur í öllum mannraunum, hispurs- 

laus í öllum klæðaburði, hugprúður maður í oruslum og cinbeittur 

á þjóðþíngum. það vareinhverju sinni, að Aþenumenn vildu, með 

einni alkvæðagreiðsiu, scm þú var lögum gagnstæð, dæma tíu 

hershufðíngja til dauöa, fyrir því að þeir heföu ekki, að fengnuni 
sigri, verið nógu ötulir að bjarga mönnum á skipum nokkriim, 

er óvinir þeirra söktu; slóð þá svo á, að Sóhrates átti að stýra 

atkvœðagreiöslunni; vildi hann með engu móti greiða alkvæði 

samkvæmt ósk lýösins, enda þótt lýðurinn reiddist honum og 

hefði hótanir í frammi. Eins og viö mátli búast af slíkum manni, 

var hann trúrækinn, en þó var liann laus við hjátrú alþýöunnar. 

Dann gjörði sér þá hugmynd um guðina, að þeir reði fyrir kjör- 

um manna, væri alsvitandi og alslaöar nálægir, svo að þeir vissi 

gjörla orð og gjörðir og hugarfar manna; hann var sannfærður 

um, að einhver guð annaöist sig sérstaklega, sem heföi veriö 

sinn leiðtogi frá blaulu barnsbeini, gœfi sér góð ráð handa viii- ' 

um sínum, og réöi sér frá hinu illa, er hann vildi gjöra það. 

En jafnvel þó Sóhrates sýndi bœði í líferni sínu og lærdómi, 

að hann var einna vitrastur manna þcirra, er á Grikklandi hafa 

veriö, þá hlaut hann þó einmitt vegna þess að slyggja marga 

með kcnníngu sinni; þegar hann lagði spiirníngar fyrir lilheyr- 

endursína, einmitt til þess að fræða þá um það, sem betur mátti 

fara, þá leit það stundum svo út, sem hann væri að gera gisað 

þeim; margir úngir menn, sem vildu líkjast honum, en náðu hon- 

um ekki að vizku, urðu dramblálir, lítilsvirtu aðra og fuDdu að því 

. hvernig þjóðinni væri slýrt; þjóðin hélt fast við fornan átrúnað á 
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guönnum, þóll hann í mörgum greinum væri hégiljiu' einar og 

hjiUni; menn ímyntluðu sér alment, aö guöirnir vœru háðir öll- 

um mannlegum gcðshræríngum, œlli að slríöa við áslir' oghatur 

og reiði, og væru að eins voldugri en mennirnir. So7imíes hafði 

þar á móti miklu æöri og glöggari hugmyndir um guðdóminn, 

og þcss vegna sögöu menn, að hann færi með guölast og leiddi 

iinga menn í hina sömu villu. þar við bæltist og, aö Sólirafes 

fann að ýmsum greinum í lyð-sljórn Aþenumanna, og fyrir því 

grunuðu þeir hann um þjóöhollustu og sögðu, aö hann héidi með 

öllu stórmenni og höföíngjum. Alþýðan reis því öndverð í móli 

honum, og lcikskáldið xiristófanes átti eigi iítinn þatt í því, að 

gjöra Sólirates hlægilegan, mcð því aö lála hann koma fram í 

leikritnm sínum og hcrrna eptir honum í leikluisinu. En þeir, 

sem reiddust honum mest, voru þó vitríngarnirj af því að hann 

gjörði hina imgu menn fráhverfa þeim, og dróg skýiuna af fá- 

\Í7ku þeirra. í^arf því eigi að undra, þótt mótstööumenn hans 

bæri þá sök á bann fram fyrir lýöinn: »að Sókrates beföi drýgt 

óguðlegan glæp, þar sem hann bæöi kendi mönnum aö trúa á 

aðra guöi en þá, scin þjóðin tignaði, og spilti úngum mönnum». 

Ilann varði sjálfiir sök sína fyrir dómi á samaháit, sem hann var 

vanur að lala cndrarnœr; hann sagði mótstöðumönnum sínuin 

margt bituryrði og gjörði þá að athlægi í augum manna; hann 

sýndi meö meslu róscmi fram ;i, að breytni sín og kenníng væri 

lýtalaus og ósaknæm, og sagöi hrcint og beint, að haiin heföi 

sókzt cptir dygðinni og gjört samborgarmönnum sínum mikið 

gagn. Eptir siövenju Aþenumanna, þcgar einhver var kœrður um 

sök, en lögin höföu ckki ákvcöiö sérslaka hegningu fyrir, var hon- 

um boðið að liltaka hegnínguna. |>aö vildi hann eigi, heldur 

kvaðst hann ciga þau verðlaun skilið, er vant var að veita fram- 

úrskarandi niönnum þjóðarinnar. Siík varnarræöa var sízt löguð 

til að mýkja skap óvina hans; var hann þá dæmdur dauöa sekur, 

og skyldi drekka citurblöndu. í>aö er sngt, að alkvæöi þeirra, 

er vildu dæma bann sýknan saka, hafi veriö litlum mun færri. 

Sólirates varö vel við dauðadóm sinn, og kvað dauðann vera ser 

l)ót en ekki böl, því að hann kvaðst sannfærður um, að nnnað 

bclra læki við en þaö, sem hér væri slept. Á leiöinni M dóm- 

húsinu barmaði einn af vinum hans það, að hann yröi að láta 
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lííið saklaiis. i)VilíIir þú þá lieldnr, að eg leli lífið sekur»j svaraði 

Sólcrates? 

í>að var venja Aþenumanna, aðsenda á ári Iiverjii hið helga 

skip, er svo var nefnt, mcð gjafir lil Apollós-hofs á Deios-ey; 

mátti engan sekan mann taka af lífi áður það skip kæmi nptur. 

Nú vildi svo lil, aö degi síöar en Sóhrates var dæmdiir, lagöi 

skipið af stað lil eyjarinnar, og varð því Sóhrates að sitja 30 

daga í varðhaidi. Duöu þá vinir Iians honum aö leysa hann úr 

varöhaldi og koma honum undan á fiótta, en hann setli þvert 

nei viö því, og kvaðst hvorki vilja gjöra sér mínkun á gamals- 

aldri — hann var þá 69 ára — né iieldur brjóta lög þjóðarinnar. 

llann beið þvi mcð kvrð og þoiinmæði í dýfiissunni, kendivinum 

sínum og huglireysli þá; sjálfur þurfti hann engrar huggunar, 

en huggaði þar á móti lærisveina sína, er hörmuðu foiiög lians. 

Kvöldiö síöasta sem hann liföi, beiddi hann að rétta sér eitur- 

bikarinn. Einn af vinum hans sagði, að hann gæti enn iátið 

drngast nokkrar stundir að taka eilrið, meðan sól væri á lopli, 

ogsekir menn voru vanir að fá slundar frest; þá mœlli Sóhrates; 

»í>eir geta haft sínar ástæður, eg hefi mfnar». Varðmaður 

einn bar honum nú drykkinn; Sókrates spurði hann hvernig hann 

œlli aö bera sig til; hinn svaraöi, að hann skyldi fyrstgángaum 

gólf og síðan til hvílu, er honum færi að kólna á fótum. 

Sóhrates tók viö bikarniim og drakk í botn, baö guðina veitasér 

góða burtför og iíkli eitrinu við læknisdrykk. Vinir hans veittu 

honum nábjargir og kystu hið kalda andlit skilnaðarkossi. t>að 

var 400 vetrum fyrir Krists burö. 

Aþenumenn, hinn hviklyndi lýöur, iðruöust þegar verksins, 

og bjuggust sorgarbúníngi í saknaðarskyni viö hinn ágæta spek- 

íng, er þeir liöföu af lífi tekiö og reislu honum minníngarvarða, 

en ráku ókœiTndnr hans (Meletos, AnýTos og Lýkon) aflandiburt; 

þeir dóu iilum dauöa í úllegð. 

iMeö Sóhratcsi hófst nýtt tímabil í heimsspekinni á Grikk- 

landí, og lærisveinar Iians stofnsettu hina nafnkendustu heims- 

spekíngaskóla. Aristlppus frá Cýrenuborg stofnaöi Cýretiu-shólannn 

Sá heimsspckínga flokkur aleit það mark og mið lífsins, að njóla 

unaðsemda þeirrar slundar er yfirstæði, og aö afia sér þeirrar 

hugarrósemi, er slíknautn veiUi manni. Antispenes áttiaþenskan 

föður enfrýgverska móöur, hann var höhinúnr hj^iversha shólaris; 
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það var lians kenníug, að mannlegt frelsi Yœri í því fólgið, að 

vera sem minstliáður líkamlegum þörfum. Díógenes frú Sinopc, 

er lengi var í Aþenuborg, var einna nafnkendastur af þeim spek- 

íngaflokki; þeir möltu einkis vísindi og listir, þjóðlíf og hjiiskap. 

Flató stofnaði hinn aliadernvcrsha slcóla; bann ímyndaði ser 

heiminn eins og synilega mynd guðs, og sagði að hið góða og 

fagra væri hið húleita takmark, er menn ættu að keppast að. Af 

lænsveiniim lians var liinn fjölfróði og skarpskygni Aristóleles 

lángfrægastur; var Aristóteles höfundur þess spekíngaflokks, er 

nefndur er hinn perípat^iesld. Zenó hét sá, er stofnaði síów- 

77ianna skólann, er einnig álti kyn silt aö rekja lil kennínga Só- 

kratesar. Sá heimsspekíngaflokkur kendi mönnum og kraföist 

af þeim alvarlegs siövendis samkvæmt eðlisfari manna, og átti 

það eptir kenníngum þeirra einkum að fá vöxt og viögáng undir 

frjálslegri stjórnarskipan. 

Síyrjöld liin síöari milli Persa og Grikkja. 

(401-387 f. Kr.). 

Darius Persakonúngur, hinn annar með því nafni, (að viður- 

nefni nópus)y dó um það leiti, er styrjöldinni lauk á Pelopsey 

(404). Eplir hann tók sonur hans, Artaxerxes annar, nmemón, 

við ríki (404—362). Cýrus hét bróðir hans; íiann var þeirra 

brœðra yngri; hann var jarl Artaxerxes bróður síns yfir Litlu- 

Asíu. En Cýrus viidi eigi vera gefinn undir bróður sinn, og 

safnar liði og býst að steypa honum frá völdum, og fær liðsafla 

hjá Grikkjum, með því hann var vinur þeirra mikill síðan Pclops- 

eyjar ófriðnum létti af. IS'ú sem Artaxerxes fær njósn af þess- 

iim liössafnaði bróður síns frá Tissafernes jarli, þá hefir hann 

liðsafnað á móti; varö fundur þeirra hjá Ci?naa:a í Babýlonslandi, 

(iOI). Cýrus haföi því nær unnið bardagann, en svo lauk að 

hann féll, og fekk Artaxerxes sigur. Artaxerxes skoraöiá Grikki 

að gefast upp og selja vopn sín af hendi, en Grikkir svöruðii 

þannig: ef konúngur er vinur vor, þá þurftim vér vopnanna hon- 

um til liðveizlu, en ef hann vill óvingast við oss, þá þurfum vér 

þeirra til að verja oss sjálfa. Grikkir bjuggust því næst lil heim- 

ferðar, var það afarlöng leið og um óvina lönd að fara, enda 

höfðu Persar vonzkufull vélræði í frammi við þá, og var Tissa- 

fernes forsprakki þeirra vélrœða. Ilann liét þeim óhullri heimför, 
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varð þeim samferða með liði sínu, og einhverju sinni bauð hann 

foríngjnm hins gríska herflokks til máltíöar í tjald sitt. Grikkir 

grunuöu hann eigi og gengu í Ijald hans, en þá lét hann drepa 

þa alla. f>að ræðiir að likindum, hvernig liöinu hafi orðið viö, er 

foríngjar þeirra voru svo sviksamlcga af dögum ráðnir. En það 

vildi Grikkjum þá til frelsis, að iingur maður aö nafni Xenófo7i 

frá Aþenuborg og lærisveinn Sóhratesar var í liöi þeirra, og þó 

hann væri eigi hormaður, þá var hann hinn mesti snillíngur og 

talaöi kjark í liðiö. Tóku þeir hann lil foríngja yfir sig, og með 

ráðum og dáð kom hann þeim yfir fjull og firnindi, um vegleysur 

og fram hjá grinimum óvinum, heilum á húfi heim til Grikklands. 

Ilann hefir rilað fróölega sögu um heimferð þessa, sú saga er 

enn lil, og heitir Anabnsis. 

Eplir fall Cijrusar gjöröist Tissafernes jarl yfir Litlu-Asíu, 

og réðist þá bráöiim á nýlendur Grikkja þar á ströndunum, en 

þær leitiiðii sér hjálpar hjá Spm'tver/umj því að þeir einir réÖu 

öliu á Grikklandi síðan Pelopscyjar slyrjöldinni lauk. Spartverjar 

sendu her manns lil Litlu-Asíu, en lítið varð agengt, því að 

Tissafernes var slægvitur, fórundan í flæmíngi, samdi við þá um 

friÖ og dróg alt á lánginn. Loksins gaf Lýsander það ráð, að 

senda Agesilásj Spartverjakonúng, og setja hann yfir herinn á 

Litlu-Asíu. Ágesilás var ágælur hershöföíngi, stjórnsamur, snar- 

ráður og hraustur í orustum; hann sá við öllum svikum Tissa- 

fernesar og feldi hann einalt á sjálfs síns bragði. llann fór um 

Lillu-Asíu svo að ekki stóðstvið, og fekk ógrynni fjár. Loksins 

vann hann mikinn sigur á Persum við Palitóhisll/ót (394). Af 

þeim sigri reiddist Persakonúngur Tissafernesi ákaflega, og lét 

taka hann af lífi. Nú kom þar, að Grikkjum þótti óþolandi yfir- 

ráð Spariverja, fengu þá Persar komiö því lil vegar með fémút- 

um, að íbúar Korinpuborgar og Pebu, Argverjar og A}}enu~ 

meniij bundust í félag til þess að halda yfirdrottnan Spartverja í 

skeíjiim Persum í Iiag. pá var Lýsander sendur með miklu liði 

til Böiótíu, en beið ósignr í orustunni við Haliartus (394), og 

féll sjálfur. Ilann var þá talinn frernstur maður meðal Grikkja, 

og frægur af stórvirkjum. Sáu þá Spartverjar þann kost einan, 

að boða Agesílás heim frá Asíii. Ágesilás gjörði sem honum 

var boöið, og hélt suður um f>rakíu, Makedoníu og fessalíu lil 

Böiolíu, En um þær mundir hafði Kónon verið landflótta austur 
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ú Kýpruseyy síðaii ósigurinn við Ægos Fotainoij og lianii haföi 

eigi sparað að gjöra uppgáng Spartverja ískyggilegan í augum 

^ýp>'6yjíi*’í^onúngs. Kom Kónon svo sínu niáli, að liann var sett- 

ur yfir persnesk og kýpversk herskip og sendur móti Sparlverj- 

um. ílitti hann fíota Spartverja við Knidus, undir Litlu-Asúi 

slröndurn; varð þar hörð orusta (394), og fekk Kónon sigiir. 

Lillu síöar barðist Agesilás við bandamenn Grikkja, þá er áður 

voru nefndir, hjá Kórónea í Böiótíu (394), og fekk sigur, en 

Aþenumenn höfðu öll yfirráðin á sjó, og Kónon fór sigri hrós- 

andi um hafiö, og þegar hann kom til Aþenuborgar, var honum 

fagnað meö mikilli vegsemd. llann lét reisa aðnýju hina löngii 

miirveggi, víggirðíngar horgarinnar, er Lýsander hafði látiö n'fa 

niöur. Sáu nú Spartverjar, að eini vegurinn til þess að geta 

náð hinum fyrri yfirráðum á Grikklaudi, var sá, að gjöra sam- 

band við Pcrsa. Sendu þeir þá Antalkídas til Persíu í þeim 

erindum; varð honiim þar vel framgengt sökum kænsku sinnar, 

enda hét hann Persum, aö þeir skyldu fá yfirráð yfir nýlendum 

Grikkja í Lillu-Asíu. Var því næst friður saminn áriö 387, með 

þeim skildaga, aö nýlendur Grikkja í Litlu-Asíu skyldu háöarvera 

Persum, en allar aörar grískar þjóðir vera sjálfum sér ráöandi; 

skyldi Persakonúngur og þeir, scm þessa friöarkosti samþyklust, 

þröngva þeim, er eigi vildu að þeim gánga, til að samþykkjast 

þá. Friöargjörð þessi var kend viö Antal'kídas; en af friönum 

leiddi það, að Spartverjar, fyrir tilstyrk Persa, urðu eins og áð- 

ur einráðir yfir málum manna á Grikklandi, og biltu þar til og 

breytlu hverjii einu eptir geöþótta sjáifra sin. 

Uppliefð Pcbumanna. 

það var áform Spariverjn eplir Antalkídas-friðiun, aö sporna 

við því, að smáríkin á Grikklandi gœtii gjörl samband sín á mill- 

um, og þannig reist rönd við yfirdrottnan þeirra, og orðiö þeim 

iiættuleg; cnda veröur eigi annað sagt, en að Spartverjar heföu 

allgilda ástæðu til þess, því að í friðarsamníngnum virtist svo 

að oröi kveöið, sem Spartverjum væri gjört heimilt, að vaka yfir 

frelsi hvers einstaks smáríkis. OUnþus er nefnd borg ein í 

Makedoniu; þar var blómleg verzlun, borgin varð stórauðug og 

aörar smærri borgir urðu henni mjög háðar. Spartverjum þótli 

úr hófi keyra, og sendu því herlið þángað norður til aö tak- 

% 
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niarka nppgáng Olinþumanna. Á þeirri norðurleið kom herflokk- 

ur einn til Þebuborgar í Böiótín. Flokksforínginn hét Föbidas. 

f>á Yildi svo til, að deilur voru ineð mönnum í Pcbuborg; voru 

höfðíngjar öðrumegin en alþýðuflokkur stóö í móli þeim; höfð- 

íngjarnir leiluöu liðs hjá Föbídasi; þólti honum beravel lilveið- 

ar, er hann sá, að Spartverjum gafst færi á að ná föstum fæti í 

Böiótíu. Með preltum náðu Spartverjar Kadmeuvígi í J>ebuborg, 

og léku alþýðuna sárt. þegar fregn barst til Spörtu um aðfarir 

Föbídasar, létu Spartverjar sér fált um finnast, en þó héldu þeir 

Kaðmeuvígi eptir scm áður. Litlu síðar tóku SpartverjarO/m^;u- 

horg, og mi stóð enginn þeim á sporöi á öllu Grikkiandi, en 

bráðnm kom það í Ijós, að þcír grófu sjálfum sér gröf með 

grimd sinni og yfirgángi. 

Alþýöiimanna flokkurinn í Þehu leilaði hjálpar hjá Apenu- 

mönnum og tóku nú ráð sín saman lil að reka af höndum sér 

þá hina Spartversku harðstjóra í þebu. Ilinn Iielzti meðal þeb- 

verskra manna, er voru í ráðagjörð þessari, hét Velóindas. í 

vitorði meö þeim var sá maður, er Fyllídas hét; hann var skrifara 

foríngi hinnar Sparlversku stjórnar f J»ebuborg. Á ákveðnum degi 

lögðu bandamenn af stað frá Aþenuborg til þess að kollvarpa 

harðsljórunum í J>ebu (378). J>á bar svo lil aö hátíð var í Þebut 

og voru harðstjórarnir viöstaddir hátíðarhöldin. J>egar kvöld var 

komið gjöröust harðstjórarnir ölvaöir og voru vel kátir; lét Fyllídas 

þá baiidamenn ná inngöngu í höllina; voru þeir allir í dularklæð- 

um og búnir sem söngmeyjar, og skyldu nú skemta mönnum 

með fögrum söng og hljóðfæraslælli. J>á fekk einn afharðstjór- 

um bréf frá Aþenuborg og var þar á ritað alt um samsæri |>ebu- 

manna, en harðstjórinn hugði á gleöi og gaman, og lagði bréfið 

bjá sér með þeim orðum: walvarleg störf skulu geymd til morg- 

uns.» En þann morgun sá hann aldrei. Meyjarnar köstuöu dular- 
klæðunum, vopnin stóðu á harðstjórunum, og létu þcir þar aliir 

lif sitt. J>eir Pelópidas lýstu yfir frelsi Jjebuborgar og skoruða 

á alla góða menn, að reka Spartverja af höndum sér. Kaðmeu- 

vígi var bráðum tekið. Nú kemur maður lil sögunnar cr Epa~ 

mínondas hét; ^ann var frá J>ebuborg; I^nn var stórvitur maður 

og hinn frœgasti hershöfðíngi, allra manna ósérdrægnastur og 

mælskumaður hinn mesti, og er svo sagt, að hann hafi verið einn 

hinn mesti ágætismaður, er nokkru sinni var uppi á Grikklandi. 
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Meðan Epaviviondas var nppi, báru Þebumenn af öllum öðrum 

þjóðfylkjum á Grikklandi; þegar hans misti við, rann frægðarsól 

þeirra aptur í æginn og sást aldrei síðan. þegar er þebnmenn 

höfðu ráðið harðsljórana af dögum, sögðu Spartverjar þeim stríð 

á hendur, og fóru herskildi inn í land þeirra, en þebumenn uröu 

vel við og ráku þá af höndum scr. Aþenumenn skárust í lið 

meö febumönnum; voru þeir Kahrias og Timótem foríngjar 

Aþcnumanna, og gjöröu Spartverjum mikið ógagn bæði ó sjó og 

landi; bundust þá allar borgir í Böiótíu í félagsskap undir for- 

ustu J>ebumanna, og voru þeir bandamenn allir til samans eigi 

árcnnilegir; fór þá Aþeniimönnum eigi að lítast á blikuna, og 

það því síður, sem þebumenn höföu skipaútgjörö mikla og flola 

fyrir landi. þótli Aþenumönnum og Spartverjum þaö ráð snjall- 

ast, að leita um sættir og frið; var þá stefnt til fundar í Spörtu, 

en Persakonúngur reyndi að miðla málum og koma öllu í sama 

horf, sem á haföi verið kveðið í Antalkídas-friðnum. |>eir Pe~ 

lópídas og Epamínondas sau þegar, aÖ þebumenn myndu verða 

fyrir mestum halla, ef sambandsþjóðir þeirra yröu aptur fullkom- 

lega sjálfum sér ráðandi, og varð því eigi af sættum. Ófriöur 

lókst að nýju ; Kleombrótus Spartverjakonúngur hólt liði sínn til 

Böiótíu. Fór Epamínondas í móti honum og hafði lið rniklu 

minna; varð fundiir þeirra hjá Lenlitraborg í Böiótíu (371); í 

þeirri orustu fekk Epamínondas sigur, en Kleombrótus konúngur 

féll; er svo sagt, aö Epaminondas heföi þá nýja fylkíngaskipun 

á liöi sínu, er síðan varð mjög nafnkend meöal hermanna, og 

svo höfðu þebumenn hermannaflokk þann á aö skipa, er kallaður 

var »hin helga hersYeit«; þann Iierfiokk haföi Pelópídas myndað 

og kent öll vopnaviÖskipti; hvorllveggja þelta veilli þebumönnum 

sigurinn. Eptir þenna fræga sigur urðu þebumenn öndvegisþjóð 

Grikklands. Aþenumenn gjörðust sainbandsinenn Sparlverja. 

Epamínondas hélt hernum suður á Pelopsey, og þá var það, að 

spartverskar konur sáu fyrsta sinni leggja reyki í lopt upp af 

herbúðum óvina sinna. þá myndi Epaminondas hafa tekið 

Spörtu, ef Agesilás hefði eigi verið nær staddur og varið hana 

meö snarræði sínu; iirðu þebumenn frá að hverfa. því næst 

\ey&i\Epaminondas Messeniumenn imdan ánauð Spartverja; varð 

þeim það hinn mesti óföguuður; því að Messeníumenn víggirUi 

af nýju í^dmu-kastala, og fóru hershöndum inn á landamæri 
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Spartverja. Epawinondas fekk og komið því til leiðar, að íbiiar 

Arhadiu biindust allir í félag, og reislu borg raikla þar í landi; 

sii borg hét MegalopoUs, Nú leituðu Spartverjar og Aþenumenn 

að nýju til Persakonúngs lil að koma sæltum á og friði, en Pc- 

lópídas var elgi heldur aðgjörðalaus; hann hítti Persakonúng að 

máli og ónvtli alla fyrirællan þeirra; friðarkoslir þeir sem voru 

sctlir, voru allir þebumönnum í vil, og að þeim kostum vildu 

aðrir Grikkir eigi gánga; varð því cigi friði á komið að því sinní. 

Skömmu síðar reyndi Pelópídas að koma f>essalíu í samband 

Böiótíumanna, en ralaði í ófrið við Alexandcr harösljóra í Feru; 

í þeim ófriði féll hinn agæti Pelópídas (364). fó gjörðust I>essa- 

líumenn félagar þebumanna gegn Spartverjum. 

Hina síðustu herferð lil Pelopseyjar fór Epai7íinondas árið 

362 f. Krb. til liðs við Arkadíumenn gegn Spartverjum; gjörði 

hann þá árásir a Spörtu, en Agesilás var þar þá enn fyrir, og 

fekk Epaminoiidas eigi náð borginni. það hið sama ár stóð 

orusta niikil hjá Mantinea~horg í Arkadíu, milli Böiólíumanna og 

Spartverja; oruslan var hörð, og lengi tvísýnt hverír sigrast myndu ; 

gjörði Epamuiodas þá haröa allögu og særði sjálfur hinn spart- 

verska herstjóra, en í þeirri allögu varð hann sár lil óIíGs; fengu 

J>ebumenn að sönnu sigur, en þeir mistu Epaminondas. Var 

þálokið yfirráðum |>ebumanna áGrikklandi. Litlusíöar var friður 

gjörður með þeim skilmálum, að öll fylki á Grikklandi skyldu vera 

sjálfráð; þá fengu og Messeníumenn frelsi sitt aptur. Voru öll 

þjóöfylki á Grikklandi þá svo aðþrengd af lángvinnum ófriði, að 

ekkert þcirra Ireystist að laka yfirráð yfiröðrum; hver hafði nóg 

með sig og sín málefni. 

Filippus í Makedoníu leggur Grikkland undir 

sig. 

Grikkir voru nú mjög dasaðir af lángvínnri styrjöld; Aþenu- 

menn höfðu reyndar enn, eins og til forna, yfirráðin á sjó, en 

einnig þan yfirráð þeirra fóru að forgörðum i handamanna- 

stríðinu (358—355). Kos, Ródus, Kios og Býzantíum hófu stríð 

þelta lil þess aö koma sér undan yfirgángi Aþenumanna. fá var 

sá maður uppi hjá Aþenumönnum, er Kares hét, hann var mjög 

aþekkur Kleoni þeim, er áður er nefndur, og hafði beitt ýms- 

um brögðum lil þess að ná upphefð hjá lýðnum í Aþenuborg; 
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varö hann Iiersljóri Aþeniimanna, en sú sýsla var hoiuim ofvax- 

in, og ioksins varð honiim á sii glópska, að siyggja Artaxerxes 

þridjat Persakonúng. Ilann hét að viönrnefni Okkiis, og ríkti 

frá 362—338; hótaði konúngur Aþenumönnum hörðu, kúgaði þá 

til friöar, og að láta bandamenn alla sjálfráða. 

En ineöan hinum grískii smáfyikjum þannig heldur fóraptur 

en fram, þá efldist Mahedonia undir stjórn Filippnsar konúngs, 

hins fyrsta, og það svo mjög, að Grikklandi var þaöan hætla 

búin, einsog bráðum kom betur í Ijós. Ma'kedonia haföi alt til 

þessa slaðiö lángt á baki öðriun fylkjum á Grikklandi i hvers- 

konar mentun, og lítið komið við landssögiina. í þaö mund er 

Pebumenn voru fremstir manna á Grikklandi, vorii óeirðir inikiar 

í Maliedoniu iim ríkisstjórnina inillum sona Amyntas kouúngs 

hins annars. fángað koin Pelópídas frá j>ebu, og fekk sefað 

menn um stundarsakir; haföi hann þaönn heim meö sér, sem 

gisl, Filippus son Amyntas konúngs. Filippiis ólst upp í þebn, 

og nam hernaöaríþrótt hjá Epaminoyidas; Jieirri beitti hann síð- 

an gegn Grikkjnm, Óeiröir hófust að nýju í Makedoníu um 

ríkissljórnina. Fiiippus vissi alt hvað heima gjöröist; hann var 

framgjarn og fann hjá sér máltinn; leyndisl lionn þá burl frá 

|>ebu og fór til Makedoníu; komsl hann þar brátt til vegs og 

viröíugar, því að hæði var hann hygginn og herkænn og vcl máli 

farinn; fyrst varö iiann fjárhaldsmaöur bróöursouar síns, er var 

barn að aldri (361), og eptir dauða hans fekk hann konúngstign. 

Nú lagöi hann undir sig hinar helztu borgir í Makedoniuj ein 

á meðal þcirra var AmjipoHs, nýlenda Aþenumanna; uröu þeir 

um þær mundir að gefa sig alla við bandamannasíridinu, og 
gátu eigi snúizt viö Filippusi. pogar FiHppus hafÖi tekiö Am- 

fipoiis, lagöi hann undir sig hiö gullauðuga iand fram nieð 

Strýmonsá, síöan fór hann herskiidi iim Pessaliu og Prakiu og 

braul lönd undir sig. Skönumi síöar urðu óeirðir manna suöur 

á Grikklaiidi þess ollandi, að Filippus konúngur kom þángað, og 

skarst í ieika og tók þar iönd. Fókar (íbúar Fókafylkis) huföu 

yrkt land nokkurt, er lá iindir Apollós hof í Delfis, og liafði 

Amfiktyonsráðið gjört þeim fjársekt á hendur fyrir þaö tilræði; 

en í stað þess aö greiða seklagjaldið, hlupu Fókar upp til vopna, 

ræntu hof ApoIIós og höfðu þaðan of fjár; en þegar féð var 
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rengið þá skorti ekki liðsafla til ófriðar; þannig liórst helga 

HríÖiÖ hiÖ fyrraj (356—346). 

Þcbumennj Lókrar og fleiri fylki gjörðii nú samban l sín á 

milli til að verja rettindi guösins og veita AmfiJifyonsráÖi að 

málum þessiiin. Laust nú upp ófriði, og veiUi Fölcum betur 

með fyrsta, en þeim varð það á, að styggja Filippus konúng; 

þótli bonum bera vel í veiðar, cr bonum gafst þannig færi á að 

skerast í málin á Grikklandi. Býr hann nú lið sitt, og hittir 

Föka suðrá Þessalw, leggur til orustu og vinnur sigur á þeim; 

heldur síðan tafarlaust fram ferðinni suður undir Laugaslcarð 

(þermópýle). þá \íxv De^nosJ^enes uppi, hinii mcsti mœlskumaður 

i fornuld, og helt ræður sínar fyrir Aþenumönnum; leiddi bann 

þeim fyrir sjónir, hverjir afreksmenn feður þeirrahefðu veriö, og 

hvattiþá á margar lundir til vopna gegn harðsljóranum frá;l/aA*c- 

doníu; skipuðust Aþenumcnn við orð Ðemoslyenesar og settust í 

Laugaskarð, og varö Filippus koiiúngur þar frá að Iiverfa. Litlii 

síöar lók Filippus Olinpuborgj og gjöröu Aþenumenn þá frið við 

liann, og aö því búnu fór FiUppus suður um Laugaskarð, og 

lagði Fólcaland undir sig. Kúgaöi hann þá landsmenn til að 

greiöa skaðabœtur, og svipti þá alkvæðaretti í Amfiktýonsráði, er 

hann sjálfur tók ser. Síöan lielt FUippus noröur aptur til Malce- 

doniuj og þóttist sjá fyrir, að ser mundi bráðum gefast færi á 

að auka, cnn meir en komið var, veldi sitt og yfirráð á Grikk- 

landi. J>að er og sannast að segja, að Filippus sparaöi hvorki 

að bera fé undir Grikki, eör beita vopnum við þá, eptir því sem 

hann sá, að bezt hagaöi. GuIInámurnar íMakedoníu veittu hon- 

um gnólt auðœfa, og þess var eigi lengi aö bíöa, aö ýmsir meðal 

mæiskumanna Grikklands væru honnm alveg háðir. 

þcssu næst urðu þau tíðindi, að LóJcrar yrktu land nokkurt, 

er guðinn í DeJps var eigandi að, eins og Fóliverjum haföi áður 

orðið; var þá FiIippuSj sem réÖi mestu í AmfikfýonsráÖinUj og 

fyrir lilstilli ÆsJcínes mœlskumanns frá Aþenuborg, kosinn til her- 

stjóra yfir lið það, er sent var móti LóJcrum, þrált fyrir tillögur 

Demosjjenesar; þá hófst helga striðið hið siöara (frá 340—338), 

þegar hér var komið, duldist Filippus eigi lengur þess, er hou- 

iim bjó í brjósli; þá tók liann Elateuvigi í FóJcáheraðij og sýndi 

berlega, að hann ætlaði sér að leggja Grikkland undir sig. De- 

mospencs tókst enn einu sinni með málsnild sinni að vekja frels- 

6 
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isíist Grikkja: Aþeminienn og ]:>ebverjar og nokkur fleiri fylki 

gjörðii samtök, og reyndu að verjast ófrclsi því, er yfir vofði. 

Varð þá orusla mikil lijá Kœróneu í Böiótafylki (338), og fekk 

Filippus sigur, því að herkœnska hans mátli sermeira en hreysti 

bandamanna. Eígi beitti Filippm konúngur hörkn við Grikki 

eptir sigur þenna, en kjósa lél hann sig til aðalforíngja yfir allan 

Grikkjaher, og tók sér fyrirsæti í Amfiktýonsráði, og á öllum hin- 

um helgu þjóðhátíðum Grikkja; hvert fylki hélt þeirri stjórnar- 

skipan, sem það haföi áður haft, en selulið frá iMakedoníu setli 

Filippus í Kaðmeuvigi í febu. 

{>egar þessu var lokið, bugfesti Filix>pus, að fara herförmótí 

Persum, og fá Grikkjum þannig nokkuð að starfa. Á þíngi í 

Korinpuhorgj þar sem sendiboðar af öllum fylkjum í Grikklandi 

voru samankoranir, knsu Grikkir Filippus af mikilli anðmýkt til 

yfirforíngja yfir herinn móti Persum; en þá kom dauðinn og 

kipli honum burtu frá öllum hans áformum og ráðagjörð. FiUp- 

pus var vcginn 336 f. Kr. í Ægishorg {Ægœ)j er hann sat brúð- 

kaup Alexanders konúngs í Epírus og dóttur sinnar; sá maður 

liét FásaniaSj er vo hann. Eigi vita menn með vissu, hver verið 

hafi frumkvöðull að vígi FiUppusar\ sumir cigna það Persum, 

en sumir eigna það óvinum hans á Grikklandi. En er þessi 

liinn vilri og herkæni konúngur var fallinn, var eigi annað sýnna, 

en að Grikkland mundi aptur rata í alt það sljórnleysi og allar 

þær hörmúngar, sem áður höfðu yfir það gcngiö. 

Alcxander liinn mikli. 

fegar Filippus Makedoníiikonúngur var veginn (33G), tók 

Alexanáer sonur hans konúngdóm eptir hann bœÖi í Máliedoniu 

og á Grilálandi; þá var hann því nær tuttugu vetra gamall, 

hafði fengið ágætt iippeldi og numið öll þau vísindi og allar þær 

íþróttir, er menn þá kunnu ; hinir frœguslu menn, er þá voru 

uppi, höfðu verið kennendur hans; af föður sínum, er þá var 

haldinn mestur hershöfðíngi, nam hann hernaðaríþrótt, og um 

nokkur ár var hann lærisveinn Aristótclesar, þess er mestur 

spekíngur þykir verið hafa í fornöld. fegar í æsku kynntist 

Alexander kvœöum líómers skálds, og skildi þau aldrei við sig 

síöan, en Ákliilles tók hann sér til fyrirmyndar. fað ræður að 

líkindum, að við hirð Filippus konúngs föður hans hafi verið 
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sumir þeir menn, er tömdii sér margskonar smjaðnr eigi síst 

við Alexander, er þeir vissu að erfa mundi ríki og koniingstign 

eptir föður sinn. J>essir menn hufðu nokkur áhrif á uppfœðslu 

Alexanders, og þeim erað nokkru leiti um að kenna dramb það 

og drotnunargirni, er jafnan fylgdi honum, svo að hann lét sér 

eigi nægja mannlega iipphefö og hlutskipti, heldur sóttist jafnvel 

eptir að komast í guða lölu; það segja meun, að þá hannvar á 

barnsaldri, hafi hann stundiim sést grátandi af því, að faðir hans 

vann svo margan sigur, og myndi sér því cnginn eptir skilinn. 

þegar er Filippus konúngur var dáinn brutust þjóðir þœr, 

er bjuggu norður við Dóná, inn í ríki hans og herjuðu landið. 

Alexander brá skjótt við, og braut villiþjóðir þessar undir sig. 

f>ágaussá kvittur uppá Grikklandi, að hann væri dauður; hngð- 

ust Grilíldr þá að brjótast undan oki Makedóniumanna] iirðii 

Pebumenn skjóiastir og réöust á setulið Alexanders þar í borg- 

inni, drapu hershöfðínga hans tvo, en liöið leitaði sér hælis í 

Kaðjueuviffi og varðist þaöan. í Aþenuborg gjörði Demosþenes 

hvað hann kunni lil að eggja Aþenumcnn til uppreistar móti 

Alexander. En fyr en nokkurn varöi var Alexander kominn 

suöiir yfir Illyríu-og þessalíufjöll og seziur um Pebuborg; urðu 

þar snögg umskipti, tók Alexander borgina, og reif hana niður 

Lil grunna, svo að ekki stóð steinn yfir steini; gjörði hann það 

til þess, að öðrum borgum skyldi standa ógn af því að gjöra 

iippreisn móti sér. Gengu nú allir Grikkir á hans vald, og á 

þíngi einu í Korinþuhorg var hann tekinn til hershöfðíngja yfir 

herlið það, er Grikkir gjörðu útáhendur Persum, og Fílip- 

pus konúngur faðir hans hafði œtlað að stýra, en entist eigi til, 

Alexander hafði tekjur lillar af ríkisínu, og var fremur erfitt 

um fjárhaginn, er hann hóf austurför þessa (334 f. Kr.), og lið 

bafði hann eigi margt, að eins 35000 manns, en það var valið 

mjög að vopnum og hreysti. En Alexander treysti hngviti sínu 

og hamíngju, og gaf þegnum sínum í Makedoníu upp allaskatta, 

áður hann fór úr landi. Ilann lét og stofna til veglegra þjóð- 

leika til virðíngar hinum 9 mentagyðjum, setti/Iníipaíer tilland- 

stjórnar á Grikklandi meðan hann sjáifur væri erlendis, og flutti 

að því búnu lið sitt austur yfir sundið (Heliespontus) frá Sestus 

í Európu til Abýdus í Litlu-Asíu; síðan hélt hann liði sínu suð- 

ur og austur með sjó. Ilann kveykti hug og hvatti dug í mönn- 

6* 
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lengst austur í land. 

uin sínum, ineð því að riíja upp fyrir þeiin kvœði Ilómers, og 

jafna herferö sinni saman við fur Agamemuons, er iiann fór með 

Grikkjaher lil Trójuborgar; iiél Alexander á hina sömu guði, er 

Trójumönnum höfðu forðum veriö óvinveittir, og í því skyni lét 

haun fœi'a guðunum vegsamlegar fórnir og halda leika með mikilli 

viöhöfn. Sjálfur var hann sem AA7a7/es endurfæddur, og Hefœsti- 

on vinur hans sem Fatróhlus, og hann iét fœra fórnir hjá haug- 

um Grikkja þeirra, er fallið höföu í Trójumanuastríði. 

I það mund, cr Alexander hóf austurför þessa, sat Ðarhis 

Kódorríannus (336—330) aö ríkjum í Persíu, og var þá nýkom- 

inn til valda. Darius koniingur var allvel að sér uni marga hluti, 

cn það var lángt yfir hans megn, að fást við slíkan hershöfð- 

íngja sem AJexandcr, eöa gela varið hið geysimikla Persaveldi 

móli slíkum foríngja eða slíkum liermönnum, sem Grikkir voru. 

Daríus hafði þann hershöfðmgja, er Memnon hét, hygginn mann 

og herkænan; hann réð konúngi að hœtla eigi til orustu við 

Grikki, heidur liopa undan, eyða bygðina og ginna Grikki sem 

En svo er að sjá sem Daríus haíi lítils 

virt Alexander og liðsmenn lians, sökum þcss hve fámennur 

Grikkja her var, og fyrir því gjörði Daríus jörlum sínum þau 

orð, að þeir skyldii taka höndiim fíflið, son Filippusar frá Make- 

dóníu, afhýða hann meö öllu, en gjöra liðsmenu haus að þræl- 

um. En nú er að segja frá Alexander; þá er hann kemur 

austur að Graníhusfljóti í IMysíuhéraði, voru Persar komnir á 

fljótsbakkann hinumegin, oghöfðu yfir 100 þúsundir vígramanna, 

og œtluðu að verja honum yfirgöngu. Alexander gjörir áhcit á 

guðina og ieitar frélla hjá þeim, og að því búnu brýzl hann yfir 
fljótiÖ, og er sjálfur frernstur siuna manna;, lekst þar hin harð- 

asta orusta; hætti Alexandcr sér svo mjög, að hjálmur hans var 

höggvinn sundur, og honum var bani búinn, hefði KHtus vinur 

hans eigi komið þar að í því vetfángi og veitt honum lið. Svo 

lauk þeirri oruslu, að Alexander fekk sigur (334); gckk þá öll 

veslurströnd Litlu-Asíu undir hann. Ilvar sem Alexander kom, 

svipti hann harðstjórana í borgunum öilu valdi og fekk það al- 

þýðunni í hendur; eyddi hann þannig yfirráðum Persa, því að 

harðsljórar þessir voru þeim háðir og fylgjandi þeiin að hverju 

máli. Eptir þenna sigur hélt Alexander austiir um land, hið 

syðra með sjó fram til Kilihiu og þaðan norðiir í Frygiufylhi iW 
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Gordmhorgar. far kom Parmeyiió hershöfðíngi til móts við 

hann með riddaraliðið og nokkra herflokka frá Makedónín. í 

Gordíuborg var geymdur vagn einnj er Frygíukonúngar hinir 

fornii höfðu átt; okiö, er vagni þessnm fylgdi, var fest við vagn- 

stöngina með svo ramgjörðum hnúti og haglega riðnum, aö eng- 

inn trcystist að leysa; var sá hnútur allfrægur víða um lönd, og 

fylgdi sú sögn, að sá, er hnúlinn leysli, myndi einvaldi verða 

allrar Asíu. ÁJexandcr sat sig aldrei úr fœri lil að styrkja menn 

í þeirri trú, að honum vœri œtluð yfirráðin yfir Asm; hann biú 

sverði og hjó hnútinn í sundur og sagði svo, að einu gilti mcð 

hverju móti hann væri leystur. 

fessu næst heldur Alcxander auslur að fjöllum þeim, er 

gánga lil suðurs milli Kilihíu að veslan og Sýrlands að austan. 

j>ar höfðu Persar dregið saman ógrynni liðs, alt að GOO þús- 

undum; þar a meöal voru 30,000 málaliðs vestan af Grikklandi. 

þar var Baríus konúngur sjálfur, kona hans og móðir, sonur 

hans og dœtur tvœr, og fjöldi kvenna austan af Persíu; þar var 

offjár saman komið af gulli og gimsteinum, og skortiþar engan 

hlul þann, er hafa þurfti; en liðið vantaði hug og konúnginn 

kunnáttu. Kom það og bráðum í Ijós, því að Persar fóru sjálf- 

krafa úr fjöllunum, þar sem þeir höfðu hið bezta vígi, og settist 

Alexandcr jafnskjóttá stöðvar þeirra; en Persar héldu fyrstnorð- 

ur og svo vestur um skörð ofan á Kilikíu; sneri þá Alexander 

við og fórímóti þeim, og hitlist herinnvið Issusi Kilikiu (333). 

jþar er óslétt land, og gat Daríus eigi komið öliu liðinu við, og 

varð honum ógreitt mjög til aðsóknar. J)ar vann Alexander 

frægan sigur, féllu 60 þúsundir manna, en hilt liðið, sem af 

komst, lagði á flótta. Málaliðið hið gríska barðist hrausUega, en 
varð þó undan að síga. Davíus konúngur sat á vagni og horfði 

á viðureign manna; en er flótti brast í liði hans, hljóp hann af 

vagninnm og á hest, og reið imdan hvað hann kunni. þar fekk 

Alexander herfáug mikið og tók hundum drotníngu Daríusar, 

móður hans og börn, og fór vcl með þau, eins og löngum var 

venja hans við hertckna menn. Eptir þenna sigur gekk Litla- 

Asía öll á vald Alexanders; eyjarnar í Grikklandshafi (Arkipela- 

gus) gjörðu litlii síðar slíkt hið sama. Memnon, hinn ágæti 

hershöfðíngi, var dáinn litlu fyr en þetta varð; hann hafði viljað 
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fara lil Grikklands og kvcykja þar ófrið gegn Alexauder, Jlem- 

nou var æltaður frá Uódmey, 

Ðaríus hafði fliiið allar götur austur yíir Evfrat; þaðan rit- 

aöi hann Alexander bréfj og bauð honura œrið fé til úllausnar 

konu siuni og börnuni, og alla Asíu auslur að Evfrat, ef hann 

viidi taka sáttum og friði. nfetla boð myndi eg þekkjast, ef eg 

væri Alexander«, sagði öldúugurinn Parmenió. >>I>að myndi eg 

og gjöra, ef eg væri Parmenió«, svaraði Alexander. 

Ekki veitti Ahxander Daríusi eptirför eptir orustuna við 

Issus, þótt hann vissi vel, að Daríus myndi safna liði að nýjuog 

leita til hefnda, heldur þótli honum hitt varða mestu, að leggja 

undir sig sjáfarstrendur allar og Kýpi^sey, bæði til þess að eiga 

greiða götu lil liðsafla að vestan, er hann þyrfti að auka her- 

flokka sína, og lil þess að eyða skipastóli Persa, því að honum 

vareigi ókunnugt, að sumir meðal Grikkja, og einkum hiniróróa- 

gibrnu Pralnumen7if litu jafnan vonaraugum þángað. þess vegna 

hélt Alexander suður á Sijrland; gekk landsfólk alt honum til 

handa nema íbúar Tijrushorgar, þeir bjuggust til varnar og voru 

eigi auðsótllr. Borgin stóö úti á eyju skamt undan landi. Ahx- 

ander tók það ráðs, að hann lét hlaöa garðmikinn í sundið milli 

lands og eyjar, og sótti svo borgina bæði á skipum og á landi, 

og fekk loks náð henni eptir 7 mánaða umsát; átta þúsundir 

féllu af borgarmönnum, en SOþúsundir voru seldar mansali. I>á 

lagði Ahxander Gyðíngaland undirsig, envægð sýndihann Gyð- 

ingum ogleyfði þeim aö haldatrú sinni og helgum siðum; enda 

var það einkenni á Alexander, að hann raskaði aldrei Irúarbrögð- 

ura eður helgum dómum þeirra þjóða, er hann lagði undir sig. 

|>egar Ahxander haföi lokiö störfum sínum á Gyðíngalandi, 

hélt hann vestur yíir Swes-eiði, er tengir saman Afríku ogAsíu, 

inn í Egyptaland. J>aö var hiö Irjófsamasta og auðgasta skatt- 

land, er Persakonúngur álti yfir að ráða. Alexander fekk enga 

mótstöðu á Egvptalandi; hélt hann viöstöðulaust lil hinnar nafn- 

frægu Memfishorgar; þar fyrir vestan skiptist Kilá í tvær kvíslar 

og myndar stóra ey {Ðeltá), Ahxander fór skipaleiö ofan eptir 

áuni alt til sjáfar. I>ar lét hann reisa borg þá, er hann nefndi 

eptir sér, og heitir Álexandría. Stendur hún enn í dag, sem 

minnisvarði iim hinn hugumstóra Alexander, er þannig vildi tengja 

saman Yerzluii og viðskipti og alla menuíngu í þreraur hcims- 
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álfuni: Európu, Asíu og Afríku; hann valdi borgarstæðið ein- 

niilt á þeim stað, þar sem bezt liggur við, og hægast er að álf- 

urnar geti náð saman til hverskonar viðskipta; enda varð borg 

þessi nafnfræg af verzlun sinni um 18 hundruð ár, alt þángað 

til að menn fundu sjóleiöiua til Jndlands, og vegur allrar heims- 

verzlunar breyttist. því næst fór Alexander vestur á Liöýu- 

eyöimörk með sveit manna; þaö liö var valið mjög. J)ar var á 

einum stað bygð (Oase)* á eyðimörkinni, er þá hét Á^nmonium, 

en nii heitir þar Sívah, Jíar var afarfornt hof og vefrélt, og 

Zevs Ammon lignaður. Ilofgoðinn tók Alexaiider með miklum 

virtum og nefndi hann son Zevs; lét Alexander sér það vel líka, 

með því hann sá, að slíkt myndi auka álit sitt í augum hinna 

fáfróðu þjóöa, er hann þá átti viðskipli við og vildi undir sig 

leggja. En upp frá þeim líma kviknaði vondur kur meðal liðs- 

mamia hans; þeir brugðu honum umóheyriícgt dramb oghroka, 

er honum nægði ekki minna en að komast í guðatölu. 

I>egar Alexandcr hafði skipað ölíu svo fyrir á Egyplalandi, 

sem honum þótti viö þuría, breytt í engu siðum og háttsemi 

landsmanna, sett innlenda menn í ýmsar sýslur, og skipt hcr- 

völdum í landinu milli margra, þá hélt hann þaðan burt af landi 

austur um Suez til fundar við Daríus Persakonúng; skyldi þá lil 

skarar skríða með þeim. Segir ekki af ferðum Alexanders fyr 

en hann kemur austur yfir stórárnar Evfrat og Tigris, í>ar voru 

borgir tvær noröur í landi, þær hétu Gauga-mela og Arbela, og 

sléltur stórar á milli; þar var Darius fyrir með óflýjandi her. 

Alexander haföi liö miklu minna. |>að er sagt, að Farmenió 

hershöfðíngi hafi gcfið Alexander það ráð, að gjöra atlögu aö 

Persiun á nælurþeli. {>að vildi konúngur eigi og mælli: »það 
sæmir eigi Alexander að stela sigrinumö. Að morgni þess dags, 

er onistan slóð (1. okl. 331 f. Kr.), svaf Alexander svo fast, að 

Fannenió varð að vekja hann. »þú sefur herra, sagði Parmenió, 

eins og þú heföir þegar unnið sigur«. nEr eigi sigurinn unn- 

inn, mælti Alexander, er vér höfum fundið óvini vora, og þurf- 

um eigi lengur að leita þeirra um eyðimerkur?^ Persar höfðu 

búizt við atlögu og slaðið með vopnum alla nóttina, voru þeir 

því nokkrum mun ósnarpari en ella niyndi. {>ó veittii þeirharða 

1) Oaser, eru stórir og smáir bygöir bleltir og yrktir í eyöi- 
mörkum. {>á gœtum vér nefnt á vora lúngu nLandbrot«. 
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\iðtöku og börðust vasklega um dagiun, en það koni fyrir ekki. 

Persar snerust á flólta, mannfallið varö ógnarlegl, Alexander sdiXxn 

frægan sigur og fekk geysi-mikið herfáng. Daríus flýði norður 

á sveitir. Alexandcr hélt suður á bóginn til Bábýlonar\ luku 

bæjarmenn þar borgarbliðum upp fyrir honum, og fögnuöu komu 

hans og fœröu honum gjafir; eii hann hét þeim í móti, að þeir 

skyldu halda trú sinni og fornum siðum. llöfuðborg Persaveldis, 

Súsa (sem nii heitir Schuster), gekk einnigávald Alexanders, og 

fekk hann þar ógrynni fjár. 

Meöan Alexander var í herför þessari, sem nú heíir verið 

iiefnd, haföi hann séð svo fyrir, að hin forna öfund og ósam- 

lyndi milli Spartverja og Aþenumanna skyldi eigi útkulna, lil 

þess aö Antipater hefði ráð þeirra i hendi sér, og yfirsljórnia 

á Grikklandi yröi honum auðveldari. fannig sendi Alexander 

Aþenumönmim nokkuö af herfúngi því, er hann fekk eptir bar- 

dagann við Gra7ukus[ljót^ en Spartverjum sendi hann alls ekki; 

í orustunni við Issus hertók hann nokkra sendimenn Grikkja, er 

verið höfðu í samníngum við Daríus; lét hann scndiboða Áþenu- 

raanna þegar lausa, og sýndi þeim þar á ofan allan sóma, en 

sendiboðum Spartverja hélt hanu eptir í ríku varðhaldi. t>á var 

sá konúngur í Spörtu, er Agis hél; hann safnar liði og fær ýms 

fylki á Grikklandi í félag með sér og fer móVx A^Utjyater; en svo 

fóru lcikar, að Antípater vann mikinn sigur á Agis konúngi og 

mönnum hans hjá MegaJopoUs á Pelopsey (330). I>ar féll Agis 

konúngur, en ríki Alexaiiders á Grikklandi var á óvaltara fæli 

eptir en áður. 

Frá Bahýlon og Súsa hélt Alexander vrðstöðulaust til Pme- 

polis, I>aö var mikil borg og auöug í suÖur og auslur frá Súsa; 

þar í nand er nú borg sú, er Schíras hcitir; þar haföi Alexander 

nokkra viödvöl og gjöröi ýmsa skipun á um alt hiö mikla ríki, 

er hann þá átti yfir að ráöa. þaðan fer hann enn að leita 

Daríusar og heldur norður til Ehhatönu, hinnar fornu höfuð- 

borgar í Medíu. En það er frá Daríusi að segja, að hann hafði 

veriö liandlekinn af einum af jörlum sínum; sá hét Bessus og 

réði fyrir Baklríu (þar heitir nú Balkh fyrir sunuan Ámufliót eða 

Oxus, sem fellur í Aralvaln); fórst honum mjög ódrengilega við 

Daríus, og lét leggja bann í gylta fjötra, honum til enn meiri 

skapraunar. Eu það var fyrirætlun Bessusar, aö gjörastkonúng' 
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ur yíir ríkinii og lála íjöll og torfærur par í landi geyma sín 

fyrir Alexander. En Alexander fór yfir landiö eins og fugl flýgi, 

og stóðst ekkert fyrir lionuin. I>á var það einliverju sinni, að 
herinn hafði ekkert til drykkjar. Menn höfðii Jangt að fliUt vatn 

í leöurbelgjum; sáu þeir að konúngur var þyrstur mjög og báni 

honum vatn í Iijálmi. Alcxander lók móli hjálminum, en er 

hann sá, að mcnn hans stóöu alla vegn iit í frá honum og bár- 

ust lítt af sökum þorsta, þá mælti hann: »ef eg drekk einnsam- 

an, þá missa þessir allir huginn«; rétti hann svo hjálminn frá 

sér, að hann drakk ekki í það sinn. I>egar þeir Bessus sáu, að 

þeir myndu eigi fá Ðariusi komið undan, sœrðii þeir hann lil 

óhTis (330). Litlu síðar kom Alexander þángað, var Daríus þá 
að bana kominn. faö er sagt að Alexander táraðist yfir hon- 

um, sveipaði lík haus purpurakápu, og sendi það til móður hans, 
til þess hann fengi þá útför, er konúngi hæföi. Síöan clli hann 
Bessus yfir fjöll og firnindi og eyöimerkur; ýmist fraus alt og 

gaddaöi á fjöllum uppi, ýmist stiknaði all af hita niður í dölun- 
um, stundum skorti liðið vistir, en óvinasveitir jafnan annars- 

vegar með vopn og vélrœði. Á þeim tímum voru menn skamt 

á veg komnir í landafræöi, og öll þau áhöld og tiifæríngar skorti, 

cr YÍsindin hafa á sciuni límum veitt mönnum til að sigrast á 

slíkum torfœrum; en Alexandcr varð aldrei ráöfált og engin 

liætta óx honum í augum. Loks komst hann norður í Balitriu 

héröð. Bessus flýöi undan norður yfir Oxusfljót, en jarl sa, er 
þar réði fyrir, lut selja hann í höpt og fekk hann Álexander í 
hendur; galt Alexander Bessusi rauðan belg fyrir gráan og hefndi 

svo Daríusar. Alexander hélt en um hrið norðaustur í land, yfir 

Oxus, fram hjá Samarliand og norður að Sirjljóti (forðum Jax- 
artcs, nú Sir Darja), Aistaðar selli hann nýlendur á stofn og 

lét reisa borgir, þar sem honum þótti líkur til,að komamyndiað 

liöi verzlun þjóðanna, ogmargar afborgum þeim, er Alexander lét 
þannig gjöra, cru, alt fram á þenna dag, hinir helztu verzlunarstaðir 

í þeim löndum. Yið SirDarJa léthann efna til borgar og kallaði 

Alexa7idriu;]jdiV er þjóðvegur mikill og vöruflutníngar milli iandanna, 

Meðan Afca’ancZer stóö í öllum þeim stórvirkjum, sem nú voru 

talin, átti hann einnig við að slríða mótþróa sinna manna. I>að 

var siövenja í fornöld, aðþjóðirþær sem sigur unnu, beittu als- 

konar ofríki og ójöínuði við hinar, er ósigur biðu fyrir þeiin, 
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komu sjálfum sér imdan öllum skyldusköttum og álögum, en 

lögðu þá byrði alveg á hinar undirokuðu þjóðir; þær urðu að 

láta sér lynda það, sem sigurvegaranum þóknaðist að leggja á 

þær. En slík aöferð, slíkt órétllœli var fjarstælt Álexandcr, 

Ilann vildi steypa saman öllum þeim hinum mörgu þjóöum, er 

hann hafði undir sig lagt, og sem bygðu hans hið víðlenda ríki; 

hann viidi sameina Grikki og Persa, gjöra eina þjóð af tveimur, 

og lála hverja fyrir sig verða hluttakandi í hinnar mentun. fess 

vegna samdi hann sig í mörgu að siðum Persa, og bar pers- 

neskan klœðabúníng, þó hann væri grískur maður og heföinumið 

allar grískar mentir; þess vegna leiddi hann í sið við hirð sína 

alla þá viðhöfn, sem var tíökanleg í Auslurlöndum; hver sá, er 

tala vildi við konúng, varö a'ð falla á kné fyrir honum; og þess 

vegna setti hann Makedoníumenn í hin æðstu hervöld, en í hin 

önnur embætti skipaði hann persneska valdsmenn. þegar nii 

þar við bœtist, að Alexander gekk alt til vegs, að hann ofmetn- 

aðist af hamíngju sinni, og létsérvart nægja mannlega upphefð, 

þá ræður að líkindum, að nóg hafi veriö efni til ágreiníngs milli 

hans og Makedoníumanna, og að slíkur ágreiníngur haíi stund- 

iim fengið ómjúk endalok. Alexandcr var þar að auk, með öll- 

um sínum mörgu og miklti mannkostum, ákaflega skapbráður, 

hneigöist til ofdrykkju á seinni árum sínum, og reiddist þá slund- 

um svo, að hann réði sér ekki. I>annig lét hann taka Filötas 

af lífi, fyrir þá sök, að hann bafði eigi gælt þess að segja xihx- 

ander frá samsæri gegn honum; og síðan lét dann drepa fööur 

hans, hinn ágœta hershöfÖíngja Par^nenió, svo að hann gæti 

eigi hefnt sonar síns. En það hefir mönnum þótt meslur blett- 

nr á breytni AlexanderSj er hann vóg Klitus hershöfðíngja, hinu 

sama, er dugði honum bezt við Graníkusfijót; en vitaskuld er 

það, að Klítusgaf sjálfur lilefui til þess óhappaverks. Alcxander 

vissi, aö Makedoníumönnum var orðið míður til hans, en áður 

haföi verið, og að þeir voru vanir að lofa mjög FiUp'pm konúng 

föður hans, en sjálfan hann miklu minna. Einhverju sinni sat 

konúngur yfir drykkju og hershöfðíngjar hans margir, gjörðust 

menn þá druknir, barst tal maiina á Filippus konúng, og sagði 

þá Álexanderj að hann œtti góðan þátt í afreksverkum föður síns, 

og hældi sér mjög. Kliius var eiun í boðinu, sneri sér að sessu- 

naut sínum, og mœlti í hljóði fyrir raunni sér erindi eilt eptir 
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gn'skt sorgarleikaskáld; í orðunum lá skop, cr lieimfœra málli 

lil þess, er Álexander liafði þá sagt. Konúngur hafði eigi heyrl 

hvaö þeirKlílus töluðu, en þólíist skilja, hvaö vera myndi. llann 

spurði, hvað þeir löluðu, en allir þögðu. í>á tók Klítus meö 

mikilli ákefð og hámœlgi að lofa hreystiverk Filippusar í Grikk- 

landi, verja raálstað Farmeniós, ásaka Álexander nm þaö, að 

hann hefði lagt Pebuborg í eyði, og að hann hefði ílla launaö 

sör góða fylgd. Konúngur skipaði honum að eins aö gánga frá 

boröum, og nokkrir menn lóku Klíins og lciddu hann nauðugan 

út úr salnum, en Klílus kom að vörmu spori inn aptur, hafði 

upp aptur bríxlyrði þau, cr hann haföi talað, valdi Yefreltinni 

háðugleg orð, er hún hefði kallað Alcxander son Zevs, og hældi 

ser af því, að hann væri miklum mun sannsöglari við konúng, 

heldur en guðinn væri, þessi faðir hans, er svo væri nefndur. 

fá spratt Álexandcr á fætur, greip vopn úr hendi eins þeirra, 

er þar slóðu lija, og óð fram að Klitusi. Ilcrshöfðíngjarnir fellu 

lil fóta Álcxayxder, höföu hendur á honum og reyndu að aptra 

honum. En konúngur var þá sem óður, og skipaði kallaranum 

að blása liðsmönnum lil móts, því að konúngurinn væri í háska 

staddur. Síðan hljóp hann fram í hallargöngin þar sem gengið 

var út úr salnum. Menn hans gengu þegar á eplir, og KUtus 

þeirra síðastur; myrkt var í göngunum. Konúngur spurði hver 

þar færi; Klítus sagöi til sín. Konúngur leggur til hans og i 

gegnum hann og mælti: »farðu nú að hitta FiUppus og Par- 

menió^. þessa verks iðraðist konúngur mjög, og segja raenn, 

að hann ncytti hvorki matar né drykkjar í þrjá daga eptir vígið, 

Núhafði Álexander lagt undir sigalt Persaveldi, en þó virt- 

ist honiim svo, sem cnn vœri lílið aðgjört, og vildi hann því fyrir 

hvcrn mim komasl til /nd/aurfs og kanna lönd og þjóöir þaraustur. 

Á Grikklandi gengu fornar sagnir og miklar afherferð Balchusar 

(vínguðs) til Indlands, og Alexander hiigsaði, aö þaö sem Baldius 

heföi gjört, þaö gæli hann einnig gjört. Árið 327 hélt Álexandcr 

her sínum frá Balkh lil Kandahar og þaðan til Kabúlelfar, og 

niöur eptir þeirri á, alt þangað lil hún fellur í Indus á móts við 

Attok. Síöan fór liann auslur yfir Indus og kom í land þaö, er 

Fendschab heilir (um það land renna fimm ár, og falla vestur í 

Indus), þar bjuggu hraustar þjóðir; þar átli Álcxandcr margar 

oruslur og harðar, ogkomst opt í allmiklamannhællu, beilli hann 
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þar einalt liörku niiklu meiri en hann hafði aðiir gjört, en þó 

fór honum vel við einn af konúngum þeim, er hann þar vann, 

og Pörus het, og varð vinur hans og undirkoniingur. 

I>aö var vilji Alexanders að halda lengra austur og komast 

að YÖtniim þeim, er renna í GangeSj en liðsmenn hans gjörðust 

þá mótsnúnir honum, og sögðu að hann œtlaði með þá austurá 

heims enda, og kváðust eigi fara lengra. iilexander leitaðist við 

á marga vegu að lelja þeim hughvarf, en þar kom, að hann varð 

aptur að snúa. En þar sem hann sneri aptur let hann hlaða 

lólf stöpla, eða turna, til merkis um ferðalok sfn. Ilann hélt nú 

ekki sömu leið vestur aptur, sem hann haföi komið, heldur flutti 

hann mestan hlut hersins á skipum ofan eptir Behútfljóti; það 

er eitt af smáfljótum þeim, er renna í Indus; síðan fór hann 

eplir Indus alt lil sjávar. Frá Indus-ósiim lét hann Nearlcus 

sjóiiðsforíngja sinn fara sjóleið með nokkurn hluta liðsins með 

landi fram eptir Arabaflóa vestur að Tígris og Evfrats-ósum. En 

sjálfur fór Alexander og meginherinn landvcg vestur strandir; 

þar voru eyðimerkur stórar og torfœrur ógurlegar; þjáðust menn 

hans mjög af þorsta og luingri og sólarhita, og lét þá margur 

líf sitt þótt all hraustur væri. En frá Kerman gekk þeim ferðin 

grciðlega, var þá hin mesta viðhöfn og stórveizlur gjörðar í móti 

konúngi hvar sem hann kom; sögðu menn að þá kœmi Báklius 

í annað sinni úr austurför og hefði lagt undir sig Indland. 

Alexander gjörði Babýlon að höfuöborg í því hinu víðlenda 

ríki, sem hann hafði þá eignast, enda var borg sú einkar vel til 

þess fallin, þar sern hún var í injög frjófsömii landi, en fljót og 

síki lágu frá henni og að í ýmsar áttir. fað var áform hans, 

að Lorg þessi skyldi vera aðalsamkomuslaðnr og miðbik allrar 

mentunar og verzlunar þeirra landa, er þá voru kunn, og sem 

hann réð fyrir. iMargt hafðist Alexander að til þess að áform 

þetta gæli orðið framgengt; hann lét kenna mörgum þúsuudum 

persneskra manna gríska túngu og grísk frœöi; liann lét margar 

þúsundir af Grikkjum kvongast persneskum konum, og gaf þeim 

ölluni stórgjafir þar á ofan. Sjálfur kvongaðist hann Barsine, 

dóttur Ðaríusar konúngs. Margt hugsaði Alexander um vega- 

bælur og samgöngur milli þjóðanna í ríki sínu, og meðal ann- 

ars ætlaöi hann sér að leggja undir sig alt Arabaland, til þess að 

grciða verzluninni veg íil og frá Egyptalandi. Ilann lét kanna 
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slrendur hins Kaspiska hafs og landið milli þcss ogSvarta hafs- 

ins; hann fór sjalfur upp og ofan eplir Evfratj lil þess að vita 

að hve miklu leili hún vœri skipgeng. En, þegar hér var kom- 

iö, þú var skamt eptir æQ hans. Uin það leiti dó Ilefœstion, 

aldavinur hans og múgur, og féll honiim sú hlutur mjög nær, 

cnda var llefœstion líklegaslur allra manna til ríkisstjórnar eptir 

hann. f>egar Ilefœstion dó, þú er sagt að Alexander IiaQ mælt 

þessum orðum úr Ilíukvæði Hómers skúlds: »þegar cptir dauða 

Patróklusar er þér bani búinn«. Ilann var þú sjálfur þrotinn að 

heilsu af sífeldri úreynslu og óaflútlegu erQöi, og svo segja sumir, 

að hann skemdi sig ú ofdrykkju. Alexander tók sótt mikla í 

IJabýlon þú er hann leiddi til bana. Uann hafði tvo vetur um 

þrítugt, er hann andaöist (323 f. Kr.), og er með sanni sagt, að 

enginn var hans jafníngi að afreksverkum fram til þeirra tíma. 

Riki Alexanders mikla eptir Iians dag, og fram 

a ö li r i n u 3 01 f. K r. 

AJexander konúngur hafði, úður hann lézt, enga fyrirskipun 

um það gjörl, hversu ríkinu skyldi stjórna eptir sinn dag. Eitt 

af tvennu hlaut að vera, annaðhvort aö ríkiö alt höldist saman, 

eins og hann hafði skilizt viö það, eður aö það skiptist sundur 

í smærri ríki. þegar um menn var að gjöra, er næstir stóðu til 

ríkisstjórnar, þú var cinnig á tvent að líta, annaöhvort œttmenn 

Alexanders, eöur hershöfðíngja hans. Ættmönnum þessum var 

SYO varið, að enginn þeirra gat þá þegar tekið við ríkinu. 

Skömmu eptir dauða Aiexanders ól drotníng hans (hún hét 

Boxane dóttir Oxýartes Baktríu-jarls) sveinbarn, og hét Álexander 

sem faðir hans; annan son átti hann með Barsine og hét sá 

Herltúles, hann var þá barn að aldri; húlfbróður átti Alexander 

konúngur samfeðra, hann hét Arrlndœus og naumast með fullu 

viti; þess utan voru og á líQ móðir Aiexanders, Olympías kvenn- 

skörúngur mikill og skaphörð, systur hans tvær, Kleópatra og 

Pessaloniha, og föðursyslir ein og hennar dóttir. . Konur þessar 

gútu enga von gjört sér um ríkisstjórn, nema þvímeiri brögðum 

væri beitt. Uershöfðíngjar Alexanders voru margir og misjafnir, 

og að líkindum ræður, að þeir þættust tilkall eiga til upphefðar, 

þar sem þeir höfðu verið styrktarmenn Alexanders til að vinna 

þjóðiroglöndundirhann og koma ríki hans á stofn; en bráðum 
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kom það í Ijós, að hverjum þeirra einum var ofvaxið að stýra 

uUu ríki Alexanders mikla. þegar hann var að kominn bana, rétti 

hann Ferdiklcasi hershöfðíngja hríng af hendi sér. Perdikkas 

þóttist því kjörinn til yfirsljórnar og tókst hana á hendur. Var 

það fyrirætlun hans, að Arrhidœus og Aleæander hinn ýngri skyldii 

konúngar vera yfir öllu ríkinu, en sjálfur œtlaði hann að hafa 

ríkisvarðveizlu á hendi hjá þeim; og til þess nii að þetta gæti 

friösamlega farið, þá skipti hann ríkinu í jarlsdæmi milli hiuna 

annara hershöföíngja. {>annig fekk Ftolemœus Lagusson Egypla- 

land, Antigaier Makedoníu og Grikkland, Lysimalclcus þrakíii, 

Antigonus vesturhluta Litlu-Asíu. En hér var ekki um gottsam- 

komulagað gjöra; friðurinn hélzt skamma slund; styrjöldin löng 

og margbrotin. 

Ófriðurinn hófst fyrst á Grikklandi. Demosþenes hinn mál- 

snjalli var enn á lífi og taldi Grikki á, að brjólast undan oki 

Makedoníumanna; hlupu þeir þá upp til ófriðar eg kreptu svo að 

Antipater lítt viðbúnum, að hann varð fyrir að hrökkva og leita 

sér vfgis og varnar í Lamiaborg; var ófriður sá, síðan kendur 

viö Lamiaborg, er Grikkir áttu við Antipater, En Grikkir átlu 

skamma stund sigri að hrósa. Antipater vann þá gjörsamlega 

í orustu einni hjá Kranon, og Demosþenes réð sér sjálfur bana 

á eitri, til þess að komast eigi á vald Antipaters, (322 f. Kr.). 

f>að sýndi sig brátt, að Ferdilclcas leitaðist við aö auka völd sín, 

ogíþví skyni fór hann herferö til Egyptalands móti Ftólemœusi; 

á þeirri leiö var hann drepinn af liðsmönnum sínum (321). f>á 

tók Antipater að sér yfirstjórn, urðu þá ný skipli á ríkinu, og 

Selevlius hershöfðingi fekk þá hin ausllægu fylki til umráða, og 

skyldi hafa aðsetu í Dabýlon. Antipater haföi þá konúngsfrænd- 

ur í Makedoníu undir vernd sinni svo scm vott þess, að hann 

væri æðstur yfirstjórnari, en hann liföi skamma stund upp þaðan 

ogdó319árum f. Kr. Aður hann lézt hafði hann sett Fohjsper- 

hon hershöfðingja tii eptirmanns eptir sig, en ekki son sinn, er 

Kassander hét. l>ótti Kassander sér óréttur gjör í því; gjörði 

hann þá samband við A^itigoyius, og með hans tilstyrk rak Kas- 

sander Polýsperkon fráríkií Makedoníu, en tók Ale.vander kon- 

úngsson og Eoxane drotníngu raóður hans og setli í varðbald, 

þar í móti hafði hann mikinn fagurgala í frammi við Þessaloyiiku 
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líonúngssyslur, því að liann vildi kvongast henni og auka þannig 

\ald silt og álit, og svo fdr að hann fekk hennar. 

Á meðan þetta gjörðist hafði Ayitigonus aukið ríki sitt í 

LiUii-Asíu; hann rak Selevlus iit úr Babýlon og lagöi undir sig 

Sýrland, Fönicialand og Palestínu. Gjörðu menn þá samnínga 

með ser þannig, að Antígonus skyldi halda Asíu til þcss, crAl- 

exander konúngsson kæmi til lögaldurs (311), en Kassander skyldi 

ráða fyrir Grikklaudi. En er sá tími kom lét Kassander taka af 

lífi bæöi konúngsson og móður hans Roxane, og kom því einn- 

ig til leiðar, að Ilerkúles sonur Alexanders var af döguni ráðinn 

í Pergamus borg, þar sem hann ólst upp; var Ilerkúles þá 17 

vetra. Áður haföi Ohjmjpías móðir Alexanders mikla, látið 

drepa Arrhidœus^ en litlu síðar var hún af lífi tekin eptir skip- 

un Kassanders, og áður lángt liði voru hinir aðrir œttíngjar Al- 

exandcrs mikla með ýmsu móti af dögum ráönir og konúngs 

œttinni gjöreylt. r^ú sem Antígonus var orðinn yfirráðandi yfir 

Asíu, vildi hann einnig ná Makedoníu undir sig, og sendi Deme- 
tríus son sinn, sem kallaöur er borgabrjótur (Poliorketes) með 

herliö til Grikklands. DemetTÍus var hinn mesti kappi og vann 

þvi nær alt Grikkland norður að Makedoníu; hann vann og Kýp- 

rusey í sjóorustu mikilli undan Fiolemœusi (307); eplir þann sig- 

ur tók Antigonus sér konúngsnafn, og slíkt hið sama gjöröu 

hinir aðrir landstjórar. J>egar þeir sáu, að mjög krepti að Kass~ 

ander, og að þeir feðgar Antigonus og Ðemctrius myndu alt 

œlla undir sig að leggja, gjörðu þeir samband milli sín Kass- 

ander, Lýsimahlius, Ptolemœus og Selevlcus (302) og fóru í móti 

þeim feðgum. Fundur þeirra varð hjá Ipsus íFrýgíu(301 f. Kr.), 

þar féll Antigonus konúngur, enDemetrius flýði undan með fáar 

þúsundir manna. f>á skiptu menn löndum með sér að nýju: 

Kassander hlaut Malcedoniu og Griklcland, PtoJemœus Egypia- 

land, Lýsúnalchus fekk JAtJu-Asiu austur að TaurusfjaJJi, og 
SeJevlcus Sýrland og BaJfýlo7isrílci; síöan tók SeJevJcus lönd Lý- 

simalclcusar vestur að sjó. 



Í)C 

Þi'iðji kaíii. 
italia. 

I>ess er áöur getið, að af Evrópu ganga þrjó nes, og öll mikil 

suðiir í hafið, Ilið aiistasta nesið er Grikkland, hið vestasta 

Spánn með Portiigal, en það í miðið er Ítálía. llún er þannig 
sœgirl á þrjá vegu, cn að noröan liggja Alpes eöa Mundíufjöll 

að henni, eins og afarmikill skjólgarður. Frá Mundíurjöllum 
gcngur Ijallgarður lil suðauslurs eplir endilángri Ítalíii, og heitir 

sá ApenninafjölL Sunnan í landið gcngiir Tai'entujlóL Fyrir 

norðan hann skiptist fjallgarðurinn, gengur annar armur hans 

fyrir auslan flóann og suöur á ApúHu (Púl) og Calahríu, en hinn 

um Brúllía-sveitir vestur að Messína-mndi, er greinir Ítalíu frá 

Sikiley, Sú ey er allmikið land, og freniur hálent og meö fjöll- 

um. Sumstaðar á Italíu er sléttlendi mikið milli fjallanua; þannig 

er Pó-dálurinn noröur í landi milli Mundíufjalla og Apennína, 

fagurt land og frjótt frá alda öðli; enn fremur hið rómverska 

flallendi og Can^paníu-veUir. 

Etrúskar (Túskar) voru fyrir öðrum þjóöum á Ítalíu í forn- 

öld. feir bygðu löndin fyrir norðan Tiher-jljót (Tifur) og vestur 

til sjáfar. Hinar helztu borgir þeirra voru Veji, Cœre, Falerii, 

Tarqvmii og Clúsíum noröur í landi. Etrúskar höfðu einskonar 

félagskap meö sér; þeir lögöu slund á akuryrkju, iönaö og verzl- 

un, og yfirráð þeirra náöu lángt út fyrir þau lönd, er kend voni 

Yiö þá og kölluð Etrúria* I>annig liöföii þeir lagt undir sig 

mikinn hluta Pódalsins, alt austur að Adríahaji. 

Snemina á öldum brulust herskáar þjóðir norðan af Galliu, 

suður yfir Mundíufjöll, og seltust að í Pódalnum, því að þar 

Yoru landgæði meiri heldur en fyrir norðan fjóllin. Gallar voru 

íllvígir menn og Etrúskum stóð geigur af þeim. 

Latinar hétu fornþjóð ein á Ítalíu. lieir bygðu Latiuvelli, 

og hálendið þar fyrir ofan. I>að er sunnar en Etrúría. Hin 

lielzla borg í löndum þeirra hét til forna Alba longa. Hún var 
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í asunum fyrir neðan Álba-f/all {Mons Álbanus); það fjall heGr 

brunnið einhverjii sinnij og er keilumyndað. f>ar blótuðu allar 

kynkvíslir Latínumanna Jupitert en tignuðu þó jafnframt önnur 

goð, t. a. m. 3Iarz hernaðarguö og akuryrkju. 

Á meðal fornþjóöa Ítalíu eru og Sabinar nefndir. {>eir voru 

akuryrkjumenn, hermenn mikiir og hinir harðfengustu; þeirbygðu 

fjalllendiö milli fljótanna Anió (Teverone) og Tiber. Náskyldar þeim 

Yoru hinar aðrar þjóðir þar í landi, sem um er getið (Sabellar); 

ein þeirra var Sainnitarj er bygðu Samniuiyij fyrir austan Lali- 

um og Campaníu; þeir voru hraustir menn og vopndjarfir og 

gjarnir til ófriðar. 

RómTerjar. 
Upphaf Rómaborgar. Konúngar Rómverja. 

Svo er sagt að upptök Eómaborgar vaeru þau, að Númitor 

hét konúngur einn, er réð fyrir Alba longa, Ámúlius hét bróðir 

hans, er feldi hann frá nki, drap son hans, en tók dóltur hans, 

er Rhea Sylvia hét, og setti hana í tölu meyja þeirra, er þjóna 

skyldu eldgyðjunni Vestu, til þess að hún skyldi eigi börn eiga, 

en sér sjálfum ríkið því vísara í hendi. Vestu-meyjar varðveittu 

eld þann, í hofi Vestu, er þarbrann nætur sem daga, til heiðurs 

henni; þaö starf höfðu þœr lil elliára og máltu eigi giptast. En 

einhverju sinni bar svo lil, aö Ehea Sylvia var stödd í hinum 

»helga iundi« og jós valn af lind gyðjuunar, þá birtist henni 

Marz, orustuguð, og hét henni afkvæmi guðlegrar œttar. Ári 

síðar ól hún sveina ívo, þeir voru nefndir Eómúlus og Remus. 

f>á varð Amúlius svo reiður, að hann lét taka Rheu Sylvíu og 

drekkja henni í Aniópjóii, en sveinunum lét hann kasta í Tiber, 

f>á er sagt að vargynja heyrði barnsgrátinn og barg hún þeim 

báðum sveinunum. f>annig fann íjárliiröir sá, er Fústúlus hét, 

brœður þessa, haföi þá heira með sér og ól þá upp. Ejá fóstra 

sínum vöndust þeir allri þeirri svslan, er hirðum var töm í f>á 

daga, bœði vörðu þeir hjarðir sínar fyrir árásum villidýra og ræn- 

íngja, eður þeir rændu aðra, Fástúlus grunaði hverrar œttar 

sveinarnir rayndu vera og sagði þeim. En er þeir brœðurfengu 

að vita œtterni sitt, safna þeir mönnum, fara að Amúliusi og 

7 
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(Irepa hann, en setja Númitor ala sinn aptur lil valda. Síöan 

fengu þeir leyfi hans tii að gjöra borg eina við Tiber, á þeim 

stað,er þeim fyrrum var í hana kaslað ; að borgargjöröinni störf- 

uðu hjarösveinar og verkamenn frá Alba^ og þannig var grund- 

völlurinn lagður (753 f. Kr.) til borgar þeirrar, er seinna varð 

yfirráðandi alls heimsins. En þá er borgin var gjör, þá vildi hvor 

tveggja þeirra brœðra vera í fyrirrúmi fyrir öðrum; samþyktu þeir 

það þá með sér, að guðirnir skyldu skera úrmálummilli þeirra: 

skyldi sá þeirra, er fyr sæi 6 gamma innan liUekins endimarks, 

gefa borginni nafn og ráða fyrir henni. Remusi birtust fyr þeir 

hinir G tilteknu fuglar, en er stuud lciö sá Rómúlus aðra 12; 

horlði nú þettatil miklu meira sundurþykkis en áður, þvíaðhver 

þeirra fyrir sig þóuist sigrazt hafa. Svo lauk missætti þeirra, að 
Remus var drepinn. Aðrir segja svo, að Remus hafi hlaupiöyfir 

borgarmúrinn, og gjört það til svívirðíngar við bróöur sinn; og 

fyrir því hafi Rómúlus vegið hann og haft við þau ummæli: »að 

svo skyldi hverjura þeim fara, er hlaupa vildi yfir múra hans». 

Rómúlus gaf síðan borginni heiti og kallaði Róma {Rómahorg) 

af sínu nafni. Gjörðist hann þar höföíngi yfir og hélt sig að öllu 

semkonúngur; hann lét tólf sveina gánga fyrir sér, liverlerhann 

fór; báru þeir í höndum sér bundin {fasces) af vöndum eða hrís- 

greinumog axir festar við, og skyldi þaö tákna konúngstign hans; 

sveinar þeir voru kaliaöir va^idsveiuar {Uctores). Síðan skipti 

bann Rómaborgarlýð í 3 höfuðdeildir (Tribus); skipaði hundrað 

manns í ráð (öldúngaráði Seuatus), og þrjú hundruð riddara í líf- 

vörö sinn; það var uppliaf riddarastHtarÍnnar. Til þess að 
fjöígamönnum íborginnijgjöröi hann þá fyrirskipun, að þarskyidi 

vera griöastaður öllura, er þángaÖ leiluðu, hvort heldur væri þrælí, 

eður frelsíngi, eður sekirmenn. þannig var kallmannafólk fengið 

í borgina, en konur vantaði. Rómúlus gjörði út menn til ná- 

granna þjóðanna og bciddi dœtra þeirra mönniim sínum til handa. 

Var þeirri beiðni hans synjað og svarað af háði: nað hann skyldi 

gjöra sér griöastað fyrir konur, og veita þeim viðtöku hvernig 

sem þærværu, ogmyndu þær þá verða samboðnar mönnum hansu. 

|>á kom Rómverjum til hugar, að beita þar brögðum sem bænir 

dugðu eigi. Lét Rómúlus efna til dýrðlegra leika, til virðíngar 

Yið Consus guð þeirra, og var þángað boðið mönnum úr næstu 

héruðum; komu þeir fjölmennir til leikanna með konur sínar og 
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dætuFj og J)óUi þeim góð skemtun u'að horfa. En erminsl varði, 

hlupu úngir menn rómverskir þár að, sem konurnar satu, og gripu 

þær höndum. Uröu þá skjót leikslok, og fóru gestirnir heini til 

sín daprir í huga, er dælrum þeirra var þannigrænt. þjóðir þær, 

er oröið höfðu fyrir hrekkjabrögðum Rómverja, sögðu þeim því 

næst stríö á hendur, en biðu ósigur, af því að þær fóru ráölaus- 

lega með sínum hag, allar nema Sabínar. þeir voru hyggnir 

menn og hraustir. Eómiilus hafði gjöralátiö víg eitt á Capitóhhœð 

í borginni, en Sabi7iar náöu víginu með svikum Tarpeiu^ dótlur 

vígisforíngjans, og gengu svo ofan í borginatil bardagavið Róra- 

verja; en þágengudætur Sabína, er nú voru orðnar konur Róm- 

verja á milli þeirra, og fyrir bœnastað þeirra stöðvaðist bardag- 

inn og varö friði á komið; tóku Rómverjar Sabína í félag með 

sér, og skyidi Tilm Tazius konúngur þeirra vcra samstjórnar- 

maður Rómúlusar og jafn hönum að völdum og tign í Róma- 

borg; hver einstakur maður var kallaður Rómverji, en þeir allir 

lil samans Qviritesy eptir Cures, höfuðborg Sabína héraðs. Að 

nokkrum árum liðnum var Tazius konúngur veginn; varð Róm- 

iilus þá að nýju einvaldskonúngur Rómverja; jókust þeir nú að 

veldi og YÍðáttu, bæði við það, að Sabínar bættust þeim, og svo 

af því, að Rómulus átti ófrið við ýms fylki, hafði jafnan sigur og 

lagði þau undir sig; varð hann af þessu öllu mjögástsæll þegn- 

iim sínum, cn sagt er, að ráðinu væri miður lil hans. 

það er sögn sumra manna, að Eómulus safnaði einhverju 

sinni liði sínu saman á velii þeim, cr kallaður var Marzvöllurp 

eptir orustuguðnum föður hans. pá varð sá atburður, að laust 

á ofviðri miklu, og fylgdi þar með bæði myrkur og eldíugar, en 

er aflétti var konúnguriun horfinn, og sást hann aldrei síðan. «« 
Oldúngar (ráðherrar) þeir, cr næstir stóðu, sögðu svo, aðkonúug- 

ur hefði liöið í lopt upp, meðan ofviðrið gekk yfir, og horfið þcim 

að sýn. pótti öllum það hin mesta jarteikn, og trúðu því, að 

EómxUus konúngur þeirra væri kominn í guða tölu; köiluðu þeir 

hann Qvírinus, og höfðu Rómverjar átrúnað við hann og áheit 

lengi síöan. Sá kvittur gaus upp, að öldúngarnir hefðu vegið 

Rómúlus og skotið honum svo iindan, en Procúlus Július, róm- 

verskur maður, og merkur í máli, sagöi svo, að Róraúlus hefði 

birzt sér fagur og tignarlegur, og kveðið skýrtá, að hann skyldi 

vera verndarguð Rómverja, og að þeir myndu verða hverri þjóð 

V 
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voldúgri; eyddist svo sá kviltur. Rómulus dó 717 árum f. Kr. 

Eptirkomendur Eómúímar báru konúngs nafn og voru kjörnir 

lil ríkisstjórnar œfilángt. f>egar friður var, voru þeir œðstir valds- 

menn með Rómverjum, stýrðu blótum og helgihöldum öllum; 

þegar ófriðurvar, höfðu þeir herstjórn ú heiidi. Á friðar límum 

voru þeir takmarkaðir af öldúngarábinu, Næstur konúngur eptir 

Rómulus, og eptir að verið hafði eins árs millistjórn, var Núma 

Pom'pilíus. Ilann kom fyrslur helgum siÖum og goðablótum 

Rómverja á fastan fót; var margt í þeim átrúnaði frá Etrúsltum, 

er bjuggu skamt fyrir norðan Rómaborg. Núma var konúngur 

frá 715—672 f. Kr. 

Túllus llostilius het sá, er konúngur varð eptirNúma; hann 

vann um síðir Alöa longa, borg þá, er áður var nefnd, og flulli 

ibúa hennar til Róms og veitti þeim borgmannarélt með Róm- 

verjum. Haun var konúngur lil 640 f. Kr. 

Ancus MarciuSj dótturson Núma Pompilíus kom þá til ríkis, 

og var konúngur Rómverja luttugu og fjögur ár, frá 640—616 

f, Kr. Hann vann ýmsar borgir af Latínumönnum, og náði Tí- 

berá undir sig ofan til sjávar. {>ar fengu Rómverjar höfn og 
f 

lendíng við árósinn; sú höfn hét Ostia (Osar). 

Lúcius Tarquinius Priscus (hinn gamli) frá Etrúríu, kom 

næstur eptir Ancus. Uann var hinn starfsamasti konúngur; hann 

lét gjöra höfuðlorgið (forum) í Rómaborg; þar áttu borgarmenn 

þjóðfundi sína; hann lét gjöra múrvegg um borgina, byrja að 

reisa Júpítershof á Capítólshæö, og hann lét gjöra hin nafn- 

frœgu lolcrœsi (Kloaker) undir Rómaborg. Um ræsi þessi rann 

alt vatn úr lægðum milli hæða þeirra eða hálsa, er Rómaborg 

stóð á, Og öll óhreinindi úr borginni útí Tíber. þau voru svo 

há og víð, að aka mátli eptir þeim háfermdum vagni; hlaðin 

voru þau úr grjóti furðulega vel og vandlega, og standa enn í 

dag. Uann sat að ríkjum frá 616—578 f. Kr. 

Servius Túllius var konúngur Rómverja frá 578 til 534f.Kr., 

ogjók enn ríkið að nokkni. En hið merkasta er eptir hann ligg- 

ur, er flokkaskipun sú hin mikla, er hann gjörði á þeguum sínum. 

Fyrst skipti hann Rómverjum utanborgar í 26 sveitir og innan- 

borgar í 4 sucííír {Tiúbus). Sú flokka skipan varbygð á hústöðum 

manna og svœði því, er þeir bjuggu á. Síðan skipti konúngur 

þegnum sínum í 6 deíldir {Classes) eptir efnahag, og hverri deild 
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aptur í aðrar smærri, eður deildarliðu (Ceniuriœ). Við þessa 

niðurjöfnim cptir efnahag manna, var hvorki farið eptir peníng- 

um þeim, er menn áttu, né eptir skuldum þeim, er öðrum þyrfti 

að lúka, heldur eplir því, hvað menn átlu í löndum, gángandi fé 

og þrœlum. Á deildaskipun þessari voru bygð skaltgjöld manna; 

þáttur sá meiri eður minni, er menn átlu í stjórn almennra 

mála; vopnabúnaður í stríði og fylkíngaskipun á mönnura í or- 

ustum. 

Lficíus Júníus Brútus. Brottrekstur koiiúnga 

ú r Róraab 0 rg, 

LHcius Tarquimus hét hinn sjötti konúngur Rómverja 

eptir Rómulus; hann var sonur Tarquiníusar hins gamla; hanu 

réð bana lengdaföður sínura Servíusi Túllíusi og brauzt þannig 

til konúngdóms, þótti dugandi hershöfðíngi og jók vald og álit 

ríkisins með viturleik sínum, en sárleikið gjörði hann öldúnga- 

rúðinu í meira lagi, og svipti marga þeirra lífi. Var hann því 
kallaður hinn harðráði (superbus). Hann var líkur mörgum harð- 

stjórum fornaldarinnar í því, að hann var mjög gefin fyrir alls 

konar húsagjörð og stórsmíðar; hann lét gjöra hof handa Júpí- 

ter og Júnó og Mínervu á Capítólshæð, og þröngvaði lýðnum til 

þeirra starfa; hann lét og gjöra að fullu hið mikla lókrœsi (£u?o- 

ak) undir Rómaborg; hann var grimmur maður í skapi og hlífði 

engum, þegar því var að skipta, hvorki skyldum né vandaiaus- 

um, og svo er sagt, að syslursonur hans, sá erhét LúciusJún- 

íus, gat þvíað eins umflúið bráðan bana, að hann lézt vera vit- 

firríngur; tók þá konúngur undir sig eignir hans og þóttist vita, 

að hinn myndi aldrei eptir leita; var konúngs frœndi þessi síð- 

an kallaður »BriUusa {hinn hemislíi); gaf hann sig ekki að því, 

þótt hann vœri svo nefndur, en beið þess tíma, að honum gœf- 

ist færi á að leysa þjóðina undan ánauð konúngsins. |>að var 

einhverju sinni, að konúngur hafði þúngar áhyggjur af ískyggi- 

lcgum fyrirburðum og vitrunum, og sendi menn austur i Délfi á 

Grikklandi til goðafrétta; voru synir hans í för þeirri og Brútus 

frændi Iians; færðu þeir guðinum virðulegar gjafir, sem venja 

stóð til. Brútus gaf guðiniun gullstaf, er fólginn var með mikl- 

um hagleik í rósviðarlegg. f>ólli gjöfin lítilsvirði, því að gullið 

sásl cigi, og kváðu menn það nýjan votl um vanvizku Brútusar; 
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en maðurinn var kænni en þeir luigðn, og var stafnrinn liin 

mesta gersemi. En er þeir bræðiir höfðu lokið erindum föður 

sínsj spurðu þeir giiðinn, hver þeirra myndi konúngur verða í 

Rómaborg. Guðinn svaraði: »Sá yðar, sem fyrstur mynnistvið 

móður sína, mun komast lil hinnaœðstu valda í Róm«. Áheim- 

leiðinni löliiöu þeir brœður um, að láta hlutkesti ráða, hver fyrstur 

skyldi kyssa móður sína. En Brútus sagði svo, að goðasvarið 

hefði með orðinu »móðir« láknað jöröina, því að hún væri rélt 

nefnd móðir allra; lét hann þá sem sér skryppu fœtur, ogfélltil 

jarðar og kysti hana. 

Nú var þar komið, að konúngur og ættmenn hans höfðu 

fylt mæli ofstopa síns og íllgjörða. Maður er nefndur Tarqvinius 

Collatinus; hann varfrændi konúngs og átti konu þá, er Lúcrezia 

bét; hún var kvenna fríðust, og öllum þeim kostum búin, er 

prýöa máttu rómverskahúsfreyju á þeim tímum. Sexlus Tarqmn- 

mSf einn af sonum konúngs, haföi í frammi slíkt óhæfuverk við 

þessa ágætiskonu, að hún vildi eigi lifa við smán, og réð sér 

sjálf bana. fetta atvik notuðu höföíngjarnir tii að œsa lýðinn 

gegn konúngsvaldinu. Brúius kastaði nú fíflsgeríjnu; bar líkama 

Lúcreziu framátorgið öllum lil sýnis, og eggjaði menn tilhefnda. 

Um þœr mundir sat konúngur með her manns um Ardeuborg í 

Bútúlaheraði; en er hann kom til Róms, og bjóst að scfa upp- 

reistina, fekk hann eigi inngöngu í borgina, var hliöum borgar- 

innar lokað og honum sagt, að konúngdómi hans væri lokið, og 

vœri einn kostur nauöigur, að fara í útlegð með alla ættmenn 

sína. Meðan þetta gjörðist í Rómaborg kom Brútus því tilleiðar, 
að herinn hjá Ardeuborg snerist í lið með lýðnum; varð kon- 

úngur að fara landflótta lil Etrúríu og beiddist þar styrks af mönn- 
um móti þegnum sínum (509 árum f. Kr.). 

Tarqvinius Superbus var síðastur konúngur í Rómaborg; 

hafði grimd haus gjört konúngs nafnið svo óvinsælt, að menn 
# 

reyndu á allar lundir að eyða minníngu þess. Stjórnarskipun 

Rómverja varð frjáls upp frá því. Yoru þá skipaðir tveir rœðis- 

me7i7i {Consules)j er stýra skyldii öllum þjóðmálefnum i friði og 

stríði; voru þeir af flokki höfðíngjanna {Patricii)^ og skyldu 

hafa stjórná hendiumeins árs tíraa; en þá skyldi kjósa menn að 

nýjii lil þeirra embælta. Patriciar höföu einnig hið æzta dóms- 
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vald f liöndnra. feir Junivs Brútus og Tarqvinius CoUatinus, 

maður Lucrezín, urðu fyrstir ræðisraenn. 

Nú var þjóðveldið að vísu fengið, og öllu skipað á þann 

hált, að frelsi hinnar rómversku þjóðar væri vel borgið; en þó 

voru þeir nokkrir, sem cnganveginn geöjaöistað þessari stjórnar- 

breytíngii. í>ar á meöal voru nokkrir úngir menn af göfugum 

œltum, og í þeim flokki nokkrir aettíngjar Brúlusar og Iveir af 

sonum hans, er eigi máttu heyra nefnt, að lögin skyldu nájafnt 

yfir alla. Meöan konúngsstjórn átti sér stað, gátu þeir haft ýmsa 

óknylli í frami að ósekju, sökum vináttu við konúngsættina, en 

nú var ööru máli aö gcgna; nú voru þeir dregnir fyrir iög og 

dóm, eins og hver annar, og eigi farið í manngreinaralit. Fyrir 

því höfðu menn þessir leynileg samlök sín í millum, til þess að 

geta komið Tarqvimusi aptur inn í borgina, og kouúngsvelclimi 

aptur á fót, og höfðu í vitoröi með sér sendimenn konúngs, er 

komnir voni til Ilóms í þeim erindum, að heimta honum til handa 

eignir hans og óðul. En þá vildi svo til, að þræll einn kom því 

upp um þá, uröu þeir sannir að sök, meÖ því að bréf þau náð- 

ust, er þeir höfðu þar um rilað konúngi; voru þeir síðan dœmdir 

til dauða sem landráðamenn. Brútus varö sjálfur að vera við- 

staddur líflát sona sinna, af því að hann var ræöismaður, og er 

svo sagt, aö Iiann brygði sér eigi við það; enda var honum frelsið 

fyriröllu. Fyrir þá sök þótti honum nauösyn til bera, aö koma 

því til leiðar, að lýðurinn ræki Tarqvinius Collatínus í útlegð, fyr 

en ræöismannstíð hans þó var á enda, og enda þótt honmn yrði 

eigi annað lil sakar fundið en það, að hann var konúngs frændi 

og hét því nafni sem hann hét. í hans stað varð Fúblius Valeri- 

us ræðismaður. Ilann bar upp það nýmæli í lögum, að skjóta 

mælti dómum ræðismanna undir alkvæði lýðsins; hann létog, til 

virðíngar viö lýðinn, va^idsveina (lictores) sína drepa niður merkj- 

um, þá er hann gekk niður á torgið, þángað sem lýöurinn var 

saman kominn. Fyrir því var hann kallaður/unn {PopU- 

cola). 

J>aö leiö ekki á löngu áður Tarqviníus reyndi að ná aplur 

ríki sínu með herskildi; fekk hann liðveizlu hjá Ye.ji- og Tar- 

qviníuborgar mönnum. Rómverjar böfðu liðsafnað í móli og voru 

rœðismenn fyrir iiðinu. Brútus fór fyrir hernum og stýrði riddara- 

liðinu. Arúns konúngsson var fyrir riddaraliöi föður síns, Nú 
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sjá hverir aðra, og sem Arúns fær komið auga á Brútus heilir 

hann á goðin og hleypir hestinum fram í móti rœðismanninum; 

lykur svo þeirra viðskiptum, að þeir falla báðir. Lét Brútus þar 

líf sitt, og hafði hann varið því alla stund fyrir frelsi Rómverja. 

Eptir orustu þessa sneru liðsmenn þeir hcim aptur til Etrúríu, 

er komið höfðu til hjálpar við Turqviníus konúng, oghöfðu farið 

erindisleysu. 

Tarqvmius leitaði síðan liðs hjá Forsennu konúngi í Clás- 

zum, Fór Porsenna með her manns til Rómaborgar og fekk 

náð kastala þeim,er Janicúlum hét. Rómverjar veittu harða við- 

töku, og er einkura getið tveggja manna, er þá voru uppi, og 

þóltu bera af öðrum fyrir sakir hreysli og hugprýði. Annar 

þeirra hét Hórazius Cócles. Ilaun varði því nær einn brúna á 

Tíber-áj þar sem liösmenn Porsennu sóttu að og vildu komast 

yfir og inn í borgina, en fengu eigi aðgjört; gálu Rómverjar 

höggvið af brúna, en Uórazíus Cócles komst óskemdur tii sinna 

manna. Ilinn hét Múcíus Scœvola, flanu tókst á hendur að 

ráða Porsennu konúng af dögum; fór hann í þeim erindum til 

herbúða konúngs og náði inngöngu í konúngstjaldið. En með 

því, að hann þekti eigi konúnginn, þá drap hann í misgripum 

annan mann, og varð hann því næst höndlaður og krafinn til 

sagna, Ilann kvaðst kominn þángað til þess að drepa konúng- 

inn, og þó að sér hefði nú mishepnast það, þávœri þrjú hundr- 

uð annara úngramanna meðal Rómverja, ersvardögum hefði með 

sér bundið, að láta eigi fyr staöar nema, en þeir hefði náð lífi 

konúngs, enda skyldi haun eigi undan reka. Forsenna bauð að 

kasla honum á bál, ef hann segöi eigi alt hið sanna af samsœr- 

ismönnum. Múcíus Scmvola lét sér eigi bilt við verða, og réttir 

hægri höndina í fórnarbál mikið, er þar brann hjá þeim; hönd- 

in brann tii kola, en Múcius stóð kyr í sömu sporum, sem ekki 

væri að. Kouúngur undraðist slíka kallmcnsku og gaf honumlíf 

og heimfararleyfi. Segja sumir, að Porsenna hafi orðið skelkað- 

ur og haldið heira til sín. En aörir segja svo frá, að Rómverj- 

ar hafi heldur farið halloka í ófriðnum fvrir Etrúskum. Enhvort 

sem svo sannara er, þá er hitl víst, að Rómverjar réttu bluta 

sinn aptur eptir skamma stund. 
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Hið rómverska þjóðveldi og framför þess. 

Eins og þcgar er getið, var sú breylíng orðin á stjórnar- 

skipun Rómverja, að konúngar voru burt reknir, en komnir í 

þeirra stað tveir rœöismenn af Patricía-flokki, er eigi sátu nema 

eitt ár í senn að völdum; öldúngaráUð (Senatus) hafði fengið 

meira vald í hendur en áður hafði verið, meðan konúngar stýrðu 

þjóðinni, en kjör alþýðunnar gagnvart höfðingjunum voru enn að 

öllu óbreytt. EöföingjarDÍr, eðaaðallinn, áttu enn sem fyrri einir 

saman jarðeignir þær (þjóðjarðir = ager 'puhlicus)^ er Rómverj- 

ar höfðu undir sig náð frá óvinum sínum; höfðíngjar höfðu lög- 

gjafarvaldið í hendi sér, klerkavaldið og öll embœtti Öldúnga- 

ráðið fekk enn meiri þýðíngu en áöur, fyrir þá skuld að, þegar 

einhver sérleg vandrœði báru að höndum, þá mátli ráöið kjósa 

einn mann, er heföi ótakmarkaö veldi um 6 mánuði; hann var 

nefndur Dictator {Va7idrœðastiUir alrœðismaður); þeim dóm- 

um, er hann dæmdi, varö eigi skotið undir atkvæði lýðsins. 

Dann var auðkcndur á því, hvar sem hann fór, að 24 vandsvem^ 

ar {Lictores) gengu fyrir honum, (það var hértimb. 500 á. f. Kr.). 

Nú hófust deilur miklar með lýðnum {Plebeji) og höföíngj- 

unum (Patricii). Lýðurinn reyndi til á allar lundir að ná undir 

sig sömu réttindum, sem hinir heldri menn höföu. þjóöjaröir 

allar voru, sem áður var sagt, í höndum höfðíngjanna, og hjá 

þeim voru auöœrin saman korain; iýðurinn átti ekkert í jörðum, 

var efnalítill, og á margan hátt liáður auðmönnunum, og voru 

því kjör hans mjög óálitleg og erfið. Höfðíngjar léku alþýðu- 

menn svo hart, að þar kom um síðir, að þeim varð ekki vært; 

tóku þeir þá það ráðs, að þeir fóru hópum saman til fjallsins 

helga; það er við Aniófljót; hlóöu þar víggirðíngar, tóku ser 

fyrirliða, og létu þar fyrirberast um nokkra mánuði. I>aðvar494 

árum f. Kr. Voru nú ráðagerðir miklar mcð mönnum, en loks 

létu þeir lilleiðast, fyrir viturlegar fortölur Agrippu Meneniusar, 

að snúa heim aptur til Róms, eplir að þeim var leyft, að kjósa 

valdsmenn af sínum flokki, þá er vernda skyldu réttindi þeirra 

gegn ofríki höfðíngjanna. Valdsmenn þessir voru nefndir aZ- 

ppðuforingjar {Triöuni plebis); þeir voru friðhelgir menn (sacro- 

sancti); þeir voru fyrst 5 að tölu, síðan urðu þeir 10. þaDnig fekk 

lýðurinn hlutdeild í opinberum málefnum og stjórn Rómaveldis. 
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Spiinus Cassíus hét inaðar einn rómversknr, ágætur maður; 

hann hafði komið því til leiöar, að Uómverjar og Latmumenn 

gjörðu samband sín í millum (493 á. f. Kr.). t>á er hann var 

ræöismaður hið þriðja sinni, bar hann það frumvarp upp, að al- 

þýðumenu fengi nokkrar þjóðjarðir lil umráða; þá reiddust höfð- 

ingjarnir rneir cn frá veröi sagt, og báru á hann þær sakir, að 

hann vildi komast lil valda og verða konúngur; en slíkt þótli 

hin mesta óhæfa. Dœmdu þeir hann síðan til dauða og hrundu 

honum fyrir hamra niður (Tarpejuklelt á Capitólshæð) 486 ár- 

um f. Kr. Nokkru síöar, en hérvar komið, rituðu lúnir tíu menn 

(Decem viri) tólftajlnalögin (451—449), en alþýðan hafði lítinn 

hagnað af því slarfi. J^ar á móti hatnaði hagur alþýðunnar á 

dögum þeirra yaJeriusar og Hóraziusar ræðismanna, er þaö ný- 

mœli var gjört (449): að alþýöan sjálf á almennu 77ióti gæti sett 

þau lög, er skuldbundið gætu þjóðina alla. Fjórum árum síðar 

(445) kom alþvðuforínginn Canulejus því til leiðar, að það urðu 

lög, að kaiiar og konur af höföíngja- og aiþýðumannafloknum 

mætti giptastsaman; cu slíkt haföi áður veriö ólöglegt. Skömmu 

síðar (ár 443) vora seltir nýir valdsmenn í Rómaborg, er eigi 

höföu áður verið; þeir voru kallaðir siðgœzlumenn (Ceixsores), 

og voru af flokki höföíngjanna (Patricii); þeir voru tveir að 

tölu; þeir tóku manntal fimta hvert ár eptir þeirri sveitaskipan 

(tribus), sem Servíus TúlHus hafði sett; á slíku manntali voru 

skattgjöld og herþjónusta þjóðarinnar bygð. Valdsmenn þessir 

höfðu og tilsjón með almennu siðferði borgarmanna, og refsuðu 

mönnum fyrir ýmsar þær sakir, er lög náðu eigi til. Frá þessu 

tímabili, sem hér ræðir um, tóku alþýðumenn í Rómaborg að 

krefjast hluttöku í yfirstjórn þjóðarinnar. þeir œsklu þess, að 

þeir mættu kjósa rœðismenn af sínum flokki, en ráöið og höfð- 

íngjarnir slóðu fast í móti. þó höfðu alþýðumenn það fram, að 

ræðismannsnafnið lagðist niöur um stundarsakir, og settir tveir 

yfirmenn yfir Rómverja, er nefndir voru ^úiðsmaxxnaforíngjar 

77xe6 rœÖismannsvaJdi'^ {tribuni milituxn consulari potestate), og 

mátli kjósa þá af alþýðuflokki. þessir menn stýrðu Rómverjum 

frá 444 til 367 f. Kr., eður því nær um 77 ár. þó bar það 

stundum til, einkum öndverðlega á því tímabili, að þeir voru 

nefndir ræðismenn, cr ríkinu stýrðu. 
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Marlcus Fúríus Camillus. 

Á þeim tímumj er ræðismanns nafnið iá niðri í Rómaborg, 

sukum slyrjaldar milli lýðsins og höfðíngjanna, og liðsmannafor- 

íngjar þeir, er áður voru nefndir, stýrðu ríkinu, var sá maður 

uppi með Rómverjum, er 3Ia7‘lcús Fih'ius Camillus hét. Ilann 

varð frægur mjög af hernaðisínum norðurí EtrúslcaVóndum, Et- 

rúskar voru nágrannar Rómverja, eins og áður er sagt; þeirvoru 

voldug þjóð og vel að sér um marga hluti, og það varlcngi, að 

þeir stóðu Rómverjiim nokkurnveginn jafnfælis í flestu. Yeji-borg 

var einna syðst í Etrúskalöndum og nœst Rómverjum; höföu þeir 

því hugfast að ná henni, og settust um hana, en þaö gekk eigi 

greiðlega. Sátu llómverjar um borgina á tíunda ár. Á því ári 

varö Caí?u7/ws alræðismaður {Dictalor)\Vy<i llómverjum, og þáfekk 

hanntekið borgina (396 árum f. Kr.). það er sagl, að Rómverjar 

hafi unniö Vejiborg á þann hátt, að þeir gjörðu blótveizlu mikla 

og buðii goöum Vejimanna, og einkum JúnOy cr var verndargoð 

þeirra, að færa bygð sína þaðan og sétjast að í Rómaborg; því 

næst lét CamilJus liösmcnn sína grafa leynígöng inn undirborg- 

ina og að hofi Júnónar; komust Rómverjar þannig í borgina og 

fluttu goðið til Róms og settu í hið nýja hof, er þeir helguðu 

gyðjunni; það hof stóð á AventínsliœÖ í Róm. Litlu síðar settist 

Camillus um Faleriborg, f>ar var skólameistari einn í borginni, 

erhafðibörn hinna helztu manna undir umsjón sinni. Einhverju 

sinni gekk hann með börnum þessum út fyrir borgina og að 

herbúðum Rómverja, oglétsem það yrði afhendíngu einni; gekk 

til fundar við Camillus og bauö aðseljaaf hendi við hann börnin, 

því að þá myndi foreldrar þeirra skjótt láta Ijúka upp fyrir hon- 

uni hliðum borgarínnar. En Camillusi stóð stugguraf slíkri vél, 

lét laka skólameistarann og binda hendur hans á baki, og sagði 

börnunum aö reka hann undan sér inn í borgina og lemjahann 

svipum. En Faleriborgarmenn, er þeir fréttu veglyndi CamiIIusar, 

þá gáfu þeir upp vörnina og gengu sjálfviljugir á valdhinsróm- 

verska ráðs. faö var 394 árum fyrir Jvrists burð. 

Camillus var, eins og margir af höföíngjum Róraverja, ráðríkur 

maður og fór eigi að því, hvort alþýðunni líkaði betur eða ver; 

hann tók því undir sig nokkuð af því herfángi, erliðsmenn hans 

áttu tilkall til, og sem tekið hafði verið, þá er Vejiborg var unnin; 

hann hafði heitið, að leggja það fé til ApoUóns hofs á Grikklandi. 
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Liðsmenn hans undu því ílln, að vera þannig afskiptir; skárust 

þá álpýöu foTÍngjarnir í málið fyrir þeirrahönd, og bárusakirá 

CamiUus^ og lauk svo, að hann fór í úllegð og til Ardeuborgar, 

I I>að mund gjörðu Gallar herhlaup mikiðsuðurá Ítalíu, og 

hét foríngi þeirra Brennus. J>eir réöust á borg þá í Etrúríu, cr 

Clúsium hét, en Rómverjar sendu þrjá menn únga að aldri, af 

ættkvísl Fabiusar, lil fundar við Galla, til þess að leita um sættir. 

En þessir hinir úngu menn gjörðusl oddvitar Clúsiumanna og 

réðust á Galla. I>á urðu Gallar reiöir mjög og kröfðust, að Fa- 

bíusar þessir yrðu framseldir sér í hendur; því neituöu Róm- 

verjar. Tóku Gallar sig þá upp frá Clúsíuborg og stefndu til 

Rómaborgar. Varð fundur þeirra og Rómverja við .A?/ia-f!jót (18 

dagjúlí mán. 390 f. Kr.). {)ar fengu Gallar sigur, en Rómverjar 

lögðu á fiótta, og flj-ði meginherinn til Yejihorgar, en öldxinga 

ráðið og þeir, sem verjast vildu, fóru á Capitólshæð {Capitolium) 

í Róinaborg, og bjuggust þar fyrir í víginu. Öldúngar ráðsins 

vildu eigi lifa það, að Rómaborg yrði unnin og yfirráðum þeirra 

lokiö; bjuggust þeir þá tignarklæöum sínum og biðu þannig ó- 

skelfdirheimaíhúsum sínum þess, er að höndum kœmi. Gallar 

tóku hús á þeim og drápu þá alla. Síðan lögðu Gallar eld í 

húsin og brendu borgina. Var nú eigi annað eptir af Rómaborg 

en vígið á Capitólshœð; settust Gallar um vígið og mundu hafa 

náð því, hefði atburður einn eigi borgið því. Svo bar til eina 

nótt, að Gallar klifruðust upp hamra þá, cr umkríngja Capitóls- 

hæð, og urðu varðmenn eigi varir við; en þar voru heimgæsir í 

víginu, það vorii helgir fiiglar og eignaöir Júnó. jþær vöktu þó 

aðrir svæíl, og jafnskjótt sem þœr verða þess varar, að menn 

eru komnir upp á bergið, hefja þær upp kvak mikiö. og við það 

vaknar Marhus Manlíus og hleypur til vopna, og keyrir þann 

ofan fyrir bergiö, sem upp er kominn. Síðan þustu Rómverjar 

að, hver af öðrum, og ráku þá af höndum sér, og náðu Gallar 

eigi uppgöngu í vígið. En þó kom þar, að húngrið svarf svo 

fast að Rómverjum, að þeir sáu eigi annað vœnna, en gjöra svo- 

feldan samning við Brennus: að hann hœtti umsálinni og héldi 

liði sínu burt, en Rómverjar greiddi honum ákveðið fé í gulli. 

Meðan tíðindi þau gjörðust, ernú voru sögð, hafði CamzVZws 

eggjað Ardeumenn til að veita Göllum aðför, og Rómverjar þeir, 

er sátu í Vejiborg, höfðu tekið það ráðs, aö senda til CamiIIus- 
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aPj gjöra hana að alræðismanni, og biðja hann lakast aplur her- 

sljórn a hendur móti Göllum. En CamíUus, sem eigi þóttist 

þannig löglega til kvaddur, gjörði þeim þau orð, að hann færi 

hvergi frá Ardeu, fyr en ÖldtingarábiÖ leysti sig úr útlegð, og 

fengi ser alrœðismannsvöldin í hendur. fá tókst maður éinn 

frá Ardeu á liendur, að fara með þeim erindum til ráðsins, er 

sat í Gapítólsvígi; niaðurinn komst slisalaustþángað, eptirTíberá, 

þótt það væri hin mesta glæfraför, ogheim aptur, meðþauskila- 

boð frá ráðinu, að Camillus væri laus úr útlegð, og falin alræð- 

isstjórn á hendur. 
Nú er það sögn Rómverja, að Camillus hafi komið til Róms, 

þegar á því stóö, að gullið var vegið í hendur BrennusL Kvört- 

uðii menn um, aö rángt væri vegið, en Brennus lagði sverð sitt 

á metaskálarnar og mælti: »sigraðir menn verða að gjöra sér alt 

að góðu«. þá reiddist CamiUus og kvað hætta skyldi að vega 

gullið, enda væri mönnum sæmra að vinna aptur fósturjörð sína 

með stáli én með gulli. Býst CamiUus þessu nœst til orustu, 

og verða þau leikslok, að hann vinnur tvisvar sigur á Gölium, 

og Rómaveldi var borgið. Nú var Rómaborg öll í rústum eptir 

brennuna, og gáfu þá alþýöuforíngjar það ráð, að flytja þaðan al- 

farið og setjast að í Vejum og efna þar til höfuðborgar; alþýð- 

unni þótti það þjóðráð, því að hún undi sér ekki í Róm sökum 

þess, að þar var hún í litlum melum hjá höfðíngjunum (Pa- 

iricii), og átti lítinn þátt í alþjóðlegum málefnum í samanburði 

við þá. En ráðiö vildi það fyrir engan mim, og CamiUus var 

þar fremstur í flokki; sögöu þeir, að það væri óhæfa, að flytja 

sig búferlum úr þeim stað, er goðin hefði sitt aðsetur, og sem 

svo margt vœri til marks um, að veröa œtti höfuðborg í víðlendu 

þjóöríki. Varð sú niöurstaða þess máls, að Rómverjar breytUi 

ekki um bústaöinn. Var þá tekið tii starfa, og gekst Camillus 

fyrir því með ráðum og dáð, að Eómaborg reis upp aptur af 

rústum og varð á skömmum tíma mikil borg og glæsileg. Af 

þessu öllu saman varð Camiilus frægur maður, og kölluðu Róm- 

verjar hann nföður fósturjarðar sinnar^^, og ^annan höfund 

Eómaborgarii; en Rómulus var hinn fyrsti, eins og kunnugt er 

oröið. 

Nú sem þessum tíðindum var lokið, og Rómverjar seztir 

að í borginni, brá mjög aptur til fornrar venju: að höfðíngja- 
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flokkurinn eíldist, en alþýðan varð að iLila í lægra hald og sæta 

afarkostinn; bæði herþjóniista og húsagjörðin í borginni, meðan 

á því stóð, lagðist þúngt á alþýöumanna fíokkinn. llann hafði 

neyðst til, að laka fé á leigu hjá auðmöhnum, og gjaida afarháa 

vexti af, og eptir því sem lög stóðu þá lil, urðii skuldunautar 

fivo gjörháðir sínum lánardrotnum, ef þeir gátu eigi slaðið í 

skilum, að nærri stappaði fullum þrœldómi; þeir voru settir til 

ánauöugrar vinnu, eins og ófrjálsir menn, þeir voru seldir man- 

sali, og þeir voru jafnvel rett dræpir, ef svo bar undir. Marlius 

Manlíus, sá er bezt haföi variö Capítólsvígi, og fyrir því var 

kallaöur CapítóHnus, var þá í miklum metum í Rómaborg; 

honum lék næsla öfimd á um viröíng Camillusar, og kepti við 

hann um völdin; var Manlíus. alþýðumönnum hið mesla traust og 

bjargvœttur; hanii talaöi máli þeirra fyrír dómí, leysti þá útmeð 

fégjöldum, er sátu í varðhaldi sökum skulda, og suma tók hann 

út með valdi. Varö hann af öllu þessu mjög vinsœll meðallýðs- 

ins, og fekk því nær hverju máii framkomið, er hánn vildi, á 

þíngum alþýðumanna. En alt um þaö, Camillus var þó meö 

fylgi höföíngjanna kjörinn aö nýju ^úiösmanna foringi með rœð- 

ismanns valdia, í hans skjóli uröu menn lil, að bera þær sakir 

á Ma)iIiuSj aö hann sæktist cptir konúngstign. faö er sögn 

manna, að Manlíus hafi veriö feldur á þann hátt: sök hans var 

háö á MarzvelUj en þar blasti Capítólshæð viö þíugheimi; Man- 

lius talaði sjálfur sínu máli, fór mörgum og fögrura orðum um 

hreystiverk sín á Capítólshæð, er frelsað heföi þjóðina, og. lalaði 

mönnum hughvarf, og dómendur kváðust eigi geta dæmt hann 

sekan. {>á var þaö ráð tekið, að færa þíngið af Marzvelli og 

þángaö, sem eigi sást Capítólshœö. I>ar höföu óvinir Maniíusar 

sittfram; hann var dœmdur til dauða og hrundið niðuraf Tarpeiu 

hamri, þar sem hœstir eru hamrar að Capítólshæð; lét Manlius 

þannig líf silt á þeim staö, er hann haföi unnið sitt mesta frægð- 

arværk. IIús þaö, er Manlius átti, var rifið niðiir til grunna, og 

selt þar aptur hof eitt í staöinn. Ættmenn Manlíusar sömdu 

þaö meö sér, að enginn skyidi síðan beranafn hans. |>annig er 

sagt frá afdrifum Manlíusar; en hvað sem satt er í þeirri frá- 

sögn, þá Yila menn hitt með vissu, að hann lauk æfi sinni í óeirð- 

unum milli höföíngjanna og lýðsins í Rómaborg. En eplir hans 

daga fylgdu alþýðumepn miklu fastar frara sínum máium, og með 
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miklu nieiri eindrægni en áður móti höfðíngjunum, lil þess að 

geta náð fullri hlutdeild í sljórn alþjóölegra rnálefna. 

Ilöföíngjaflokkurinn {Patricii) hélt sínum málum fram á 

deildarþingum {Comitia centuTÍata, CenturicforsamJinger)^ er sett 

voru samkvæmt flokkaskipun þeirri, er Servíus Túllíus liaföi fyrr- 

um gjört. Á þeimþíngum gekk alkvæðagreiðsla þannig, að borg- 

arar þeir, er raestar áttu jarðeignir, gátu þvi nœr einir ráðiö lög- 

gjöf og valdsmannaskipan. En vegna þess að reynslan hafði 

þegar kent mönnum, skömmu eplir burtrekstur konúnganna, að 

öll þörf var á, að alþýðuflokkurinn sæi sér farboröa, þá er Cn, 

Marlius Córiólanus, einn af höföíngjum Rómverja og ákafamaöur 

mikill, hafði mælt fast á móti því, að alþýða fengi korn til kaups 

við lágu veröi, jafnvel þó haröæri mikið og bjargarskortur væri í 

borginni, en Coríólanus vildi kúga alþýöuna lil hlyðni, — þá kvöddu 

alþýðuforíngjar búalýð allan til J>íngsetu (þeirbuðu búum öllum til 

setu). f>essi húaþíng eða soeitaþíng {Comitia trihuta, Trihusforsam" 

línger) höfðu dómsvald (491); þar gátu jaröeigendur eigi ráöið mjög 

miklu; og þessi þíng náðu smásaman þeim ráðum undir sig, að þau 

kusu alla embœttismenn alþýðunnar (471), og settu lög, og því valdi 

böfðu þau náð í hendur fyrir Camillusar daga og fengið staðfest 

með lögum. Á þessum hitaþmgum réðu alþýðuforíngjar og 

alþýða löguro og lofum. 

Cajus Licinius Stolo og Lucius SextiuSj alþýöuforíngjar, báru 

ýms lagafrumvörp upp á þíngum, er hnigu að því, að bæta kjör 

lýðsins. Af frumvörpum þessum var það einkum eitt, er olli 

löngum og hörðum þíngdeildum, og það var þetla: að jafnan 

slcyldihjósa a7inan rœðismanninn af aJpýðufLohlmum, fað ræður 

aðlikindum, hvernig höfðíngjunum haíi geðjast aö slíku frumvarpi; 

en eigi auðvelt aö standa í móti. Eptir rórnverskum lögum höfðu 

menn einúngis eitt úrræði til að afstýra lagafrumvörpum, sem 

alþýðuforíngjar báru upp, aö eigi yröi að lögum, og það var á 

þann hált, að einliver af alþýðuforíngjum mælti í móti. Ef einn 

af þeim (en þeir voru tíu) setti blátt hann í móti, þá gat frum- 

varpið eigi orðið að lögum. fetta vissi öldúngaráðið {Senatus)^ 

og þess vegna gaf það nokkrum af alþýðu foríngjunum fé til að 

lý'sa yfir banni gegn frumvarpi þessu; og það gjörðu þeír. En 

Licinius lét hart mæta hörðu, og setti þvert bannfyrir, að kosnir 

^'œru aðnýju »liðsmannaforíDgjar meðrœðismannsvaldi«; og þannig 
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vax’ hann þess ollandi, að hin æzlu embætti voru um stundarsakir 

afnuniin. Licinius og Scxtius voru hvað eplir annað kosnir al- 

þýðuformgjar, og reðu þannig á þíngum alþýðumanna (búaþíng- 

um) öllum alsherjarmálum Rómverja. Raðið reyndi til að brjóta 

alþýöumannaflokkinn undir sig með því, aö fá CamiUusi að nýju 

alrœðismannsvöld í hendur. En alþýðuformgjarnir neyddu hann 

til að leggja völdin niður með því, að fá það gjört að lögum: 

að svo framt alrœðismaðurinn beitti valdi sínu í þessu málefni, 

þá skyldi hann svara œrnum febótum, er hann viki úr völdum. 

J>essi hin mikla misklíð og flokkadráttur milli höfðíngjanna 

og alþýöunnar í Róm, stóð um tíu ár, og þar við bættist sífeld 

styrjöld við nagrannaþjóöirnar; var þá eigi annaö sýnna, en að 

hin sundurlynda rómverska þjóö myndi líöa undir lok. En ó- 

friður sá var engan veginn ókær höfðíngjunum fyrir þá sök, að 

hann gaf þeim einatt líklega átillu lil liössafnaðar og úlboðs, og 

fjarlægðust þá margir alþýðumcnn borgina, þeir er helzt ollu ó- 

spektum. En hins vegar fœrðu alþýðumenn ser vankvæöin opt 

í nyt á þann hátt, að þeir neituðii allri herþjónustu og sögðust 

hvergi fara, urðu þá höfðíngjar aö vægja til við þá, því að öðr- 

um kosti hefði verið úli með Rómverja. 

Um þær mundir kom sú fregn til Rómaborgar, að Gallar 

væri á leiðinni og heföi her manns, fekk ráöiö þá hið bezta 

tækifæri lil að kjósa Camillus að nýju til alrœöismanns (367 á. 

f, Kr.). I>ótt hann vœri þá aldraður mjög og hníginn aö heiisu, 

tókst hann í fimta sinni embælti þetta á hendur, og er það 

ætluu manna, að hann hafi þá unnið sigur á Göllum, og rekið 

þá af höndum sér. 

I>á er Camillus kom heim aptur úr leiöángri þessum, lagöi 

hanneigi niður aptur alræðismanns völdin, eins og þó var venja til; 

við þaö œslist lýðurinn svo, að lil vandræða horföi, og sneri öllu 

hatrinu á Camillus; á þíngi einu, er þá var haldiö, var afráöið 

að senda menn til að taka alrœðismanninn höndum, og draga 

hann fyrir dóm alþýðunnar. Camillus sncri sér að Capítólshæð 

og hét á guðina, að láta góðan enda verða á öllum þessum 

óspektum, og snúa þeim Rómverjum til hags. því næst gekk 

hann til öldúngaráðsins, kom aptur að lítilli slundu liðinni og 

lýsti yfir því, að ráðið hefði lagt samþykki sitt á, ab annar 

rœðismaðurinn shyldi upp þaðan 'kosinn úr flolihi alþýðunnar^ 
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(367 árura f. Kr.). Nú snerist alþýðunni hiigur; \arð nú mikili 

fögnuður meðal hennar, og allur lýöur fylgdi Ca?7íi7?MSí raeðmestu 

viðhöfn heim af þíngi og að húsi því, þar sem hann álti heima. 

Lithi síðar var Lticnis Sextiusy annar þeirra manna, er bezthafði 

stutt mál alþýöunnar gegn höfðíngjunum, kosinn ræðismaður; 

varhann sáfyrsti af alþýðumannaflokki, er komst til þeirravalda. 

Á því hinu sama ári (366), en litlu síðar, andaðist hinn ágæti 

öldúngur Camillus. Hann dó einna fyrslur manna í drepsólt 

þeirri hinni miklu, er þá gekk í Rómaborg og nokkur ár þar á 

eptir. 

þegar höföingjarnir sáu, að annað ræðismanns embœtliðgekk 

úr greipum þeim, og að alþýðan gat kosið mann til þess úr sín- 

iim flokki, þá fengu þeir því komið til leiðar, að nýlt embætti 

var slofnað, og skyldi til þess kjósa mann af þeirra flokki. Sá 

var kallaður Vógsögumaöur eða dómsijúri {-prœtor), er í það em- 

bætti var skipaður; var með fyrsta svo til ætlað, aö ræðismenn, 

þegar þeir lögðu niöur rœðismannsvöldin, skyldu takast á hendur 

þetta lögsögumannsembœtti. Prætor var næst á eptir ræðismönn- 

um æðstur valdsmaður með Ilómverjum. Hann haföi hið æzta 

dómsvald á hendi. En er frá lcið náði einnig alþýðan hlutdeild 

í þessu embætti, og þar kom, að af hennar flokki voru einnig 

kosriir menn til hinna æztu valda t. a. m.siÖgœzlum€nn{Censorcs]y 

alrœbismenn (Dictatores); jafnvel prestar voru kjörnir af alþýðu- 

mannaflokki eptir að frumvarp það, sem kent er við Oguhúus al- 

þýöustjóra, náöi lagagildi (300 árum f. Kr.). Árið 326 var það 

numið úr lögum, að hneppa menn í þrœldóm fyrir skuldir; og 

frá árinu 286 fengu samþyktir þær, sem gjörðar voru á húa~ 

\nngum (Tribusforsanilinger), fullkomið lagagildi. Lög þau, er 

skipuðu þessu síÖaslnefnda atriði á fastan fót, eru kend við Uor~ 

tensius (nortensíusarlög), er þá var alrœðismaður. þá komst 

iöggjafarvaldiö algjörlega í hendur alþýöunnar, og þar með var 

styrjöldinni milli hennar og höfðíngjanna lokið. 

Rómverjar vinna Mið-Ítalíu og Suður-ftalíu. 

Ófriðurinn um yfirráðin á Ítalíu, er stóð um frekan 70 ára 

tíma, eður frá 343 til 272á. f. Kr., leiðir oss fyrir sjónir, hverj- 

um ráðum og hverri aðferð Rómverjar beittu lil þess að leggja 

undir sig, eplir því sem tímar liðu fram, mcstan hluta þeirra 

8 
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þjóða, cr þá voru kunnar. llómverjar beiUu niargopt brögðurn 
og slœgð í viðskiptiim við þær þjóðir, er þeir áltu í höggi við, 

gjörðu þær viðskila hverjar við aörar, og unnu þœr þannig einar 

sér; en á hinn bóginn má segja það um Rómverja, að þcir létii 

aldrei hugfallast eöa yfirbugast, þó vandræði og hönm'mgar dyndu 

yfir þá; þeir lögöu eigi vopnin niður, nema þeir heföu hag af 

því. Hinn helzti ófriður, er Rómverjar állu á límabili því, sem 
licr rœðir um, var við Saimiíta, Latverja (Latínumenn eða La- 

tíumenn, en sveitin hét Latium) og Tarentumenn^ Yiö Sam~ 

niía átlu Rómverjar prisvar í ófriði, á tímabilinu frá 343 til290 
f. Kr.j og leið skarntámilli hvers ófriöar. Samnítar voru hraust 
þjóð, mannmörg og auðig, og áttu Rómverjar full í fángi við þá, 

og fóru stundum halloka fyrir þeim. þannig biðu Rómverjar 
mikinn ósigur árið 321, í kleyfum (skörðum) nokkrum, semkendar 

eru viö Caudium. En svo lauk meö þeim, aö Rómverjar bárii 

hœrra hlut og lögöu Samnita undir sig. 
Um þessar mundir attu Rómverjar einnig mikinn ófrið við 

Latverjaj frá 340 til 338 f. Kr., er reis af því, að Latverjar, er 
voru nokkurskonar sambandsmenn Rómverja, vildu komast í full- 

komið þjóðfélag við þá, og njóta jafnréltis með þeim, cn Róm- 

verjar voru drambsamari en svo, að þeir vildu veita þeim það, 

og laust þá upp ófriðnum milli þeirra. Hinir rómversku ræðis- 
menn, er þá sátu að völdum, hétu Titus MayiUus Torqvatus og 

Fuhlius Decíus Mús; voru þcir fyrirliðar fyrir hernum, eins og 

lög gjörðu ráð fyrir. Óregla og uppreisn, sem haföi átt sérslað 
Iveim árum áöur í nokkrum rómverskum hcrflokkum, kom rœÖ- 

isrnönnum þessum lii þess, að hafa slrángan aga yfir liösmönn- 
lun sínum; scUu þeir meðal annars þú reglu, að enginn mælli 

án þeirra leyfis eiga vopnaviöskipti viö nokkurn mann af óvina- 
]iöinu,nema undir merkjum og ífylkíngu; hver, sem á mólibryti, 

var dauða sekur. Nú bar svo til, aö sonur Manliusar varsend- 

ur lítinn spöl frá hernum við fáa menn, til þess aö njósna um 

hagi ÓYÍnanna; mœlir hann þá riddaraflokki þeirra Lalíumanna. 
Foríngi þess flokks skorar iManlíusi ýngra lil hólmgöngu. Fekk 

Manlíus eigi staðizt eggjunarorö hans, og rœöst í móti honum, 

og veilir honum bana; snýr því næst aplur til sinna manna. En 

sem faðir hans vissi það, lét hann laka son sinn og aflífa. Sýnir 
það, hve ríkt Rómverjar hinir fornu gengu eptir því, að lögim- 
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iim vœri hlýU, og hversu stjórnsamir þeir voru. Skumt frá Ve- 

súvhisfjaUi stóð onista milli Rómverja og Latíumanna. J>að var 

hin snarpasta orusta, og svignaði fylkíng Rómvcrja f þann arm- 

inn, er Decius Mús var fyrir. Slíkt eignuðu menn í þá óaga 

reiði goðanna, og þá var það vitaskuid, að menn urðu aðblíðka 

þau með fórnum sór til sigurs. Decíus ræöismaður tók því það 

ráðs, að fórna sjálfum sér, tii þess að guðirnir veiltu Rórnverj- 

iim sigur. Rrauzt hann þá fram í lið óvinanna, og foll með 

mikilli hreysti, en Rómverjar fengu sigur. Ófriði þcssum lykt- 

aði svo, að Rómvcrjar lögðu undir sig Latíufylki, 338 árum fyrir 

Krists burð. 
*. 

Hinn síðasti ófriður, er nokkuð kvað að, sem Rómverjar áttu 

á Italíii, áður þcir náðu yfirráðum yfir henni allri, var viö Tar- 

entumenn, Tarentuborg var á sunnanverðri Italíu; hún var til 

forna bygð frá Grikklandi og var bæði m'ikil borg og auðug. Tar- 

entumenn sáu ofsjónum yfir uppgángi Rómvcrja og gripu fegins 

hendi tækifæri til ófriðar viö þá, þá er það bauðst. Nú bar svo 

við einhverju sinni, að nokkur rómversk skip komu að landi við 

Tarentuborg. Tarentumenn tóku skipin og lögðu sum í eyði, en 

drapu skipverja. Rómverjar kröfðust skaðabóta af Tarentumönn- 

iim, en þeir brugðust ílla við og neiluöu öllum bótum. þáhófst 

ófriðurinn. Tarentumenn fengu líðveizlu hjá Fyrrusi konúngi. 

Hann réð íyvlvEpirus, f>að cr fyrir austan Hadn'ahaf. Ilannvar 

hinn mesti herkonúngur; varð hann vel við liðsbón þeirra og 

kemur þegar til Ítalíu með miklu liöi; hann hafði fíla meðferð- 

is, er hann haföi vanið við orustur, en Rómverjar höfðu eigi séð 

og gjörðu fílarnir þeim mikiö ógagn. Fyrrus vann sigur við 

lleráldeuborg (kvx^ 280), en sigurinn varð honum œrið dýrkeyptur, 
því að Rómverjar voru manna hraustastir, og svo sagÖi Fyrrus, 

að ef hann ætti Rómverjum að stýra, þá treysti hann sér til að 

leggja undir sig allan heiminn. Eptir sigurinn við Herakleu sner- 

ust ýmsar þjóðir á Ítalíu í gegn Róinverjum og gengu í lið með 

FyrmsL En alt um það vildu Rómverjar ekki taka þeim friöar- 

kostum, sem Fyrrus bauð þcim, og kom þar fram sem optar 

þrek þeirra og þolgœði. J>að er mælt, að ráðgjafi Pyrrusar, sáer 

Cmcas hét, og scm konúngur sendi til Róms með friðarkostina, 

hafi sagt, þá er hann kom aptur, að sér hafi virzt öldúngaráðið 

í Róm vera líkast þvf, sem í því sætu konúngar einir. J>á var 

8* 
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ogsá niaður með Rómverjnm er Fabricius liét; hanu varsendirr 

til Pijrrusar að semja við hanii um lUlansn hertekinna manna; 

tók konúngnr honnm einkar vel og vildi gcfahonnm góðargjafir, 

en Fahrichts vikli eigi þyggja. Daginn eptir vildi Pyrrns reyna 

hann á annan veg. Meðan þeir konúngnr satu á tali, hafði kon- 

úngur latið leiða þángað fíl cinn afarmikinn vextí, en tjald var 

í milli þeirra og fílsins, svo að ekki sá dýrið. Lét konúngnr 

þá er minnst varöi bregða frá Ijaldskörinni, en fíllinn teygði 

ranann yílr Fahricius og rak upp ösknr mikið. Fabricius hafði 

aldrei séð fíl, en ekki bra honnm við að heldur, og brosti við 

og mœlli: »dýr þelta hræðist eg eins lílið í dag, cins og ger- 

semar þær fengu á mig í gœr, er þú vildir þá gefa mér». Nokkru 

síöar fekk Fahricius bréf frá lækni Pyrrusar þess efnis, að lækn- 

irinn bíiuðst til að gcfa konúngi citnr, ef Rómverjar vildn vcl 

launa. FaóriCíws sendir Pyrrnsi bréfið. Pyrrns nndraöist göfnglyndi 

Fabricíusar, og er sagt aö hann haíi komizt svo að orði: »það cr 

hægra, að leiða sólina burt af braut sinni, en Fabricius af vegi 

réttYÍsinnar». 

I Sýracúshorg á SiJciIey höföu lengi gengið óeiröir miklar, 

og hugðist Pyrrus konúngur, að bafa gagn af þeim og leggja cyna 

undir sig, með því hann sá, að sér varð lílillar framgöngn auðið 
p 

á Italíu, enda þólt bann heíði fengið signr í oruslum þeim, cr 

iiann hafði átt viö Rómverja. Ilonum lókst og að leggja undir 

sig nokkurn hluta eyjarinnar; en Sikileyíngum þótli hann vera 

helzt til dramblátur og niislyndur, og urðu honum svo fráhverfir; 

varð hann þá að fara þaðan og lil meginlands aplur, og laka þar 

tilóspiltramálannaviö Rómverja, sem hann hafði áöur hætt. En 

nú voru Rómverjar orönir vanir hernaðar aöferö hans, og höfðu 

ýmislegt af honum lærí; þeir höfðu einvala lið, en liðsmenn hans 

voru mjög misjafnir. Maiiius Cúrius Dentalus, rœöismaður, var 

þáfyrir Rómverjum, ogvarmeð herinn hjá borg þeirri, er Z?ene- 

ventum hét í Samnía-sveit. Pyrrus vildi eigi bíða þess, að hinn 

rœðismaðurinn kæmi með meiru liöi, og lagði til orustu; en svo 

lauk, að hann beiö þar fullan ósigur. |>að var 275 árum f. Kr. 

Eptir það sneri Pyrrus konúngur austur á Grikkland og hugði 

þar til fjár og frægðar. Hann gjöröi atlögu að borg þeirri, er 

hét og féll þar. t>að var um nólt. Rómverjar unnu Tar~ 
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mtuborg uriö 272 f. Kr.; fáum áriim síðar höfðu þeir lagt undir 

sig alla Ítalíu. 

Hiö fyrsta púnverska stríð. 

(frá 264 til 241 f. Kr.). 

I>á cr Rómverjar voru orðnir einvaldar að Ítalíu, urðu þeir 

bráðum nagrannar Kartagóborgarmannay er um lángan tíma 

höfðu haft fólfestu á Siliiley; það var því hægt fyrir að sjá, að 

þcssLim tveim þjóðum myndi innan skams lenda saman í ó- 

friði, því að hvorirtveggja vildu eiga sitt og seilast tll yíirráða, 

hvar sem þess var kostur. Tildrög lil ófriðarins milli Rómverja 

og Karlagóborgarmanna voru þessi: Agapóldes Iiarðstjóri cinn á 

Sikiley og tengdafaðir Pyrrusar þess, cr áður er nefndur, hafði 

haft hersveit eina af Italíuámála um nokkurár; hermenn þessir 

liétu Mamerlinar^ Eptir lát .Agaþókles unnu Mamerlínar Mess- 

anaborg {Messíná), og setlust þarað, oglifðu við hernað og rán. 

Sýrakúsvcrjar og einkum Kartagóborgarmenn gjörðu þeim árásir 

og vildu reka þá þaðan, en Mainertínar leituðu liðs hjá Róm- 

verjum. Voru Rómverjar um hríð í efa um, hvort þeir skyldi 

veita ræníngjum þessum hjáip eður eigi; cn af þvi þeir þóttust 

vila, aö Kartagóborgarmenn myndu vcrða yfirslerkari og taka 

Messanaborg, ef þeir léti þá eigast eina við, þá reðu þeir það 

af, að skerast í leikinn. þessu næst fór Appíus Claudius ræðis- 

inaður (264 f. Kr.) með her manns á skipum frá Tarcntuborg 

yfir til Sikileyar á hendur Kartagóborgarmönniim og Hieró kon- 

úngi í Syrakúsa, bandámanui þeirra. Alt virlist lúta að því, að 

Kartagóborgarmenu myndu verða drjúgari í þeim viðskipium: 

þá skorli eigi fe, þeir höföu skipaflola mikinn, voru sjógarpar 

hinir meslu, og varð gott lil liðveizlu víða um Sikiley. Ilins 

vegar voru Rómverjar fátœkir og skorli marga þá hluti, er til 

slíkra slórræða þurfti, sem þeirra, er hér voru fyrir hcndi. þeir 

altu engan skipaflota, og þó þeir væri hrauslir menn og vanir 

landorustum, þá var eigi annað sýnna, en að þaðmyndi komaað 

litlu haldi, þar sem hér var alt imdir því komið, að kunna vel til 

allrar hermensku á sjó. En herlið Rómverja á Sikiley var valið 

mjög, og eigi annað en rómverskir borgarar, sem höfðu það 

hugfast, að þeir börðust fyrir œltjörð sína og frœgð Rómalýðs; 

herlið Kartagóborgarmanna, er þeir höfðu tekið á mála, var frá 
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i^msum löndiim; þó þeir menn fulli, var skaðinn eigi svo mjög 

lilfinnanlegur, af því þeir voru úllendir menn, meðan nóg fé var 

fyrir hendi til þess, að laka aðra í þeirra stað, en ef fjárhyrzlur 

Kartagóborgarmanna eyddust, þá gat þeim vcrið hætta búin. 

Apjnus Claudius vann sigur a inótslöðumönnum sínum, 

Karlagóborgarmönnum og Syrakúsverjura hjá Messanaborg, og 

litlu síðar keypti /i/ero konúngur scrgrið og frið af Rómverjum, 

og gjurðist sambandsmaður þeirra; voru Rómverjar fúsirtil þess 

sambands, því að þaö var siövenja þeirra, að komast uppá milli 

óvina sinna, gjöra þá viðskila hvora við aðra og sundra þeim, og 

ná þannig yfirráðum yfir þeira. Áð sönnunáðu Róraverjar undir 

sig mestum þeim hluta Sikileyjar, er Kartagóborgarmenn höfðn 

áöur kastað eign sinni á, cn meö því aö Kartagó var alt af of- 

jarl þeirra til sjáfar, oggjörði einatt árásir her og hvaráströnd- 

um Italíu, þá sáu Rómverjar, að þcir myndu aldrci geta yfir- 

slígið þá, nema þeir heföi skipaflota. Kartagóborgarmenn mistu 

herskip eilt viö Ílalíustrendur, mikið skip og með fimm áraröö- 

um. Rómverjar höföu það til íyrirmyndar og smíðuðu hin fyrslu 

herskip sín eptir því, og á sextvgi dögum komu þcir scr iipp 

skipaflota, 100 firnmraða skipum og 20 þríraða skipum; œfðu 

fyrst mcnn sína viö róöur og önnur sjávarstörf upp í landstein- 

um, en síðan létu þeir í haf til þcss að mæta fjandmönnum sín- 

um á rúmsjó. Skip Kartagóborgarmanna voru gángskip betri, og 

miklu liðugri í snúníngum en Rómverja, og gekk Rómverjum 

mjög ílla, er þeim lenti fyrst saman. En sem Cajus Dúilíus, 

rœðismaöur, tók við yfirsljórn flotans, lók hann það ráð upp, að 

við hafa stafnljái, og með þeim dró hann að sér skip óvinanna, 

og hélt þcim föstum meðan bardaginn stóð, og kom það þeim 

þá ekki að liði, þó þau vœri liðugri í snúníngum en skip Róm- 

verja. DiUUus vann hinn fyrsta sigur á Kartagóborgarmönnum 

1 sjóonistu norðurundan Sikiley, 260 árum f. Kr. Til heiðurs 

við Dúilíus, létu Rómverjar gjöra súlu cina af marmara, og er 

enn nokkuð af hcnni til sýnis í Rómaborg, aö þvi scm sagt er. 

Fjórum árum síðar átti J/arcus Áíi'/zus Jíeí/ííZws, ræöismaður, fræga 

sjóorustu fyrir sunnan Sikiley viö Kartagóborgarmenn; höfðu 

Rómverjar 330 skipa, en Kartagóarmenn 350; í þeirri orustu 

mistu Kartagóborgarmenn 114 skipa. Eptir þann sigur hélt Rc- 

gúlus suður um haf til Afríku, gekk þar á land og fór herskildi 
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yfir landið, alt þar lil er hann var kominn í nánd við sjulfa 

Karlagóborg. fóltust borgarmenn eígi færir til mótvarnar og 

buðn sættir; en Regúlus setti þeim svo barða friðarkosli, að cigi 

var gángandi að þeim, og kusu þeir þá heldur, að verja hendur 

sínar. Regiiíus bjóst að seljast um borgina. I>á varþaríborg- 

inni maður einn spartverskur, sa hét Xaniippus, ágætur fyrir- 

liði; hann gjörðist foríngi Kartagóborgarmanna, og á skömmum 

tíma hafði hann með ráðum og dáð komið þar fótum undir á- 

lillegan her og öruggar varnir; lagði þvínæsl til orustu við Róm- 

verja og vann sigur og fekk tekið Regúlus höndum (255 f. Kr.). 

Frásagan um Regúlus og afdrif hans, eins og hinir rómversku 

sagnaritarar segja hana, er, ef til vill, eigi meö ölUi hin áreið- 

anlegasta, en þó gefur hún oss hugmynd um Rómvcrja, eins og 

margir þeírra merkustu mcnn voru á hetjuöld þjóðarinnar; œtt- 

jarðarástin var heií, Irúin á guðina sterk, kjarkurinn óbifanlegur. 

J)að cr sagt, að Karlagóborgarmenu hafi œskt friðar og scnt 

menn til Róms, og negúlus einn á meðal þeirra, lil þess að 

semja um friöinn, on látið hann áður sverja þann cið, að hann 

skyldi aptur hverfa lil Kartagóborgar, ef sœttum yröi eigi á komið. 

Sendimenn komu til Róms og báru upp erindi sín, og hiðróm- 

verska ráö vildi taka sæltum; en þá eggjaði Regúlus ráðherrana 

að sœttast eigi, og sýndi fram á, að Kartagóarmenn væri þegar 

þrotnir að efnum, og ílla færir um, að eíga lengur í ófriði; kom 

hann svo sínum fortölum, að ráðið hafnaöi öllum sáttaboðum. 

En Regúlus vildi eigi rjúfa eiða sína og sneri aptur til Kartagó- 

borgar, hvað scm vinir hans og vandamenn sögðu, og þótthann 

\issi, að hann œlti þar kaldri koinu að fagna; er svo sagt, að 

þar hafi hann lálið líf sitt við mikil harmkvæli. 

Nú varð eigi hlé á ófriðnuni fyrir það, þó Rómverjar færu 

óför þessa og mistu Regúlu.s, heldur var barizt sem áður, bæði 

á sjó og landi, og veitli ýmsum bctur. En skömmu eplir þelta 

(249), beið Claudíus Pulcher, ræöismaðnr, mikinn ósigur í sjó- 

orustu við Kartagóborgarmenn. Eignuðu Rómverjar það reiði 

goöanna; því að, áöur en bardaginn hófsl, leitaöi ræðismaður að 

fornum siö frélla hjá hinum »helgu hænsnum«; þau vildu ekki 

eta, og þá er sagt, að Claudíus hafi reiöst og kastað þeim út- 

byrðis með þeim orðum: uvilji þau ekki eta, svo skulu þau þó 

drekka«. Nú voru Rómvcrjar því nær skipalausir, íjárhírzlur 
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ríkisÍDS lúmar, og enginn kostiir að koma upp aptur skipaílota 

á þann liútl; en þá tóku einstakir incnn það ráðs, að skjóta fé 

saman og koma nvjiim flota á slofn, og sýndu Rómverjar þá 

sem optar mikla ættjarðarást og atorku og samheldi. Sá het 

Lútazhis Caíúlus, og var ræðismaður, cr sctiur var yfir flotann. 

Hann hitti herskip Kartagómanna fyrir vestan Sikiley viö Ægates- 

eyjar, og vann þar frægan sigiir (242). Voru Kartagóborgarmenn 

svo aðþrcngdir, að þeir nröu að taka þeim friðarkostum, sem 

Rómverjar settu. Komst þannigfriður á ári EÍðar(241), en skil- 

málar voru þessir: Kartagóarmenn skyldn rvma Sikiiey og allar 
/ 

eyjar rnilli hennar og Italíu, láta Iliei'ó koniing í Sýrakúsborg 

óáreiltan, skila aptur öllum rómverskum mönnum herteknum, án 

alls endurgjakls, og greiða Rómverjum þar á ofan œrna mikið 

fegjald. j[>annig varð mcstur hluti Sikileyjar rómverskl skallland 

undir yfirsljórn hins rómvcrska ráðs {senatus); aö eins Sýrnkús- 

borg haföi um tíma eins konar sjálfsforrœöi. Skömmu síðar 

(235) tóku Rómverjar Sardinareg frá Kartagóborgarmönnum, er 

þá gátu eigi við snúizt, sökum óeirða heima fyrir, sem málalið 

þeirra hafði vakið. þá náðu og Rómverjar Korsihueg undir sig, 

og af öllu þvi, er nú var sagt, var það auðseð, að hið fyrsta 

púnverska slríð, sem nú var á cnda kljáö, var aö eins iipphaf 

þeirrar ógna-miklu styrjaldar, er lykta skyldi með því að sýna 

mönnum, liverjir vera skyldu einvaldar á IMiðjarðarbafinu og yfir 

löndum þeim, cr að því liggja öllumegin. 

Víðburðir inilli Iiins fyrsta og aiuiars púii- 

Y e r s k a s t r i ð s. 

1. Ófriður viö Íllyríumenn (230—228 f. Kr.). Landiöfyrir 

austaii Adríahaf gagnvart Íialíu, sunnan frá Epírus og norður að 

bafsbotni, \\h\. ÍUyría, Landsmenn voruvíkíngar miklir, ogveiUu 

Grikkjum og Rómverjum þúngar búsifjar. Um þessar mundir 

stýrði drotníng sú landi þessu, cr Tevta hét. Rómverjar sendu 

menn til fundar við hana, og beiddiist þess, að víkíngar af ríki 

hennar gcrðu sérengan óskunda, en fengu litla aheyrzlu, og einn 

af scndimönnum var veginn í þeirri för. J>ótli Rómverjum sér 

misboðið með þcssu, sem vou var, og sögðu lllyríumönuum slríð 

á hendur; lauk þeim ófriði þannig, að drotníng niisli mikinn 

hluta ríkisius undir Rómverja, gjörðist þeim skaltskyld, og varð 
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aö heita þelni því, að Íllyríumenn skyldn lála af allri víkfngu og 

ránskap. fessi sigur llómverja á Íllyríumönnum vakti mikla 

eptirlekt Grikkja á Rómverjum. 

2. ófriöur við þjóðir i GalUa cisal'pina (22G—222 f. Kr.) 

Norðantil á Italíu bjtiggu gallverskar þjóðir, er komnar vorii 

norðan um fjOll (Alpes eða jMundíafjöl!), og sezt höfðu aö í hin- 

iim fögru og frjófsömu heruðum fyrir sunnan fjöllin. fegar 

tímar liðu fram, tókii þcssar gallversku þjóðir að gjörast afskipta- 

samar um málefni nianna á Ítalíii, og stóð Rómverjum eigi all- 

lítill stnggur af því; voru þeir einkum hrœddir við, að veldi sínu 

og yfirráðum í Elrúríu væri liœlta búin. Rómverjar höfðu áður 

lekið lönd undan Senóna-GöUum (þaö cr austur undir Adríahafi), 

og þar vildu þeir nú setja rómverska nýiendumenn, til þess að 

vera jafnan til taks íil þess aö halda Gulium í skefjum. En sem 

Gailar vissu það, Iiugöu þeir að Rómverjar myndu vilja rýma 

ser alvegburtu af Ítalíu, og gripu til vopna móti Rómverjum, og 

fengu liðsafla mikinn hjá GölUim frændum sínum fýrir norðan 

fjullin. Nú var bæði, að Gallar voru mjög voðalegir, og hins 

vegar jókst veldi Kartagóborgarmanna vestur á Spáni, svo að 

undrum gegndi, enda höföu Rómverjar stórkostlegan viðbúnað, 

aö því er sagnaritendur segja. Laust þá upp ófriðnum með 

Rómverjum og Göllum ; fóru Gallar halloka, en Rómverjar unnu 

mest öll lönd undan þeim fyrir sunnan fjöllin. Hinir rómversku 

hershöfðíngjar Cajus Flaminim og Marcm Claudim Marcéllm 

urðu þá frægir af frarngöngu sinni. Til þess aö Iryggja landiö, 

settu Rómverjar þar á stofn tvær nýlendur, í Placentia og í Cre~ 

móna, En öllum þeim hérööum, erþeirþáunnu undan GöIIum, 

gáfu þeir eitt nafn, og kölluðii Gallia cnalpina (liéðari Gallía). 

Ilann íb al. 

(Hið annað púnverska stríð, 218—201 f. Kr.). 

I>ess er áður getiö, að ófriðnum milli Rómverja og Karta- 

góborgarmanna (hinu fyrsta púnverska slríði) lauk svo, að Róm- 

verjar báru hærra hlut, en Kartagóborgarmenn uröu að lúta þeim. 

En vegur og viðgángur Kartagóborgar var allur undir því kom- 

inn, að verzlun hennar gæli þrifizt, og meðan því fór fram, og 

meðanhún gat eflzt að nýlendum, ogverzlunin þannig aukizt, þá 

gátu Kartagóborgarmenn alt af gjört sér von um, að geta staðið 
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jafufætis Rómverjum. Fyrir því sneni þeir luigasínum lil Spán- 

ar, og þóttust þar mundu geta unnið það aptur að fullu, crþeir 

höfðu mistj þar sem bæði Sikiley og Sardinía voru undan þeim 

gengnar. Á Spáni liöfðu Fönicixancnny forfeður þeirra, átt mikla 

og arðsama verzlun, og Kartagóborgarmenn höfðu fyrir löngu 

sett þar nokkrar nylendur, og auögast talsvert aí verzlunarvið- 

skiptum við Spánverja. Um þessar mundir var sá maður uppi í 

Kartagóborg, er IJamiJcar hét, hann þólti ágœtur hershöfðíngi, 

og var frægur oröinn af viðureign sinni viö Rómvcrja í hinu 

fyrsta púnverska stríði. Ilann gjörðist yfirforíngi Kartagóarmanna 

á Spáni, og lagði ailan hug á, að leggja alt landið undir sig, 

enda fekk hann mikiö aögjört þau níu ár, er hann haföi þar 

herstjórn (237—228). En þá féll hann í orustu. Dótturmaður 

hans Hasdrúbal, einnig hinn nýtasti maöur, tók þá við herstjórn 

og hélt hinu sama fram, sem formaöur hans, og lagöi margar 

svcitir undir sig á Spáni og bygöi borg þá, er hét Kartagó hin 

nýja (Carthagena); þar voru námar miklir í nánd, og fengii 

Kartagóborgarmenn þaðan ógrynni silfurs. Nú fór Rómverjum 

aö lítast ílla á yfirgáng Kartagóborgarmanna, en áttu þá einmitt 

í ófriði viö Galla og höföu fult í fáugi; gátu því eigi öðruvísi 

við snúizt en svo, að þeirgjörðu svofeldan samníng viö llasdrú- 

bal: að Kartagóborgarmenn skyldu eigi leggja lönd undir sig á 

Spáni lengra noröur en að Ebrófljóti, og eigi heldur áreila Sa- 

gunihörg (nú Murviedro í Yalenzía); þar bjuggu bandamenn 

Rómverja. Á þeim tímum var flokkur manna iippi í Karlagó- 

borg, er fylgdi því fastlega fram, að sá eini vegur lil þess að 

geta átt blómlega verzlim og auðgast til muna væri, að eiga í 

ófriöi \ið Rómverja og geta yfirstigið þá; leiluöu þeir því allra 

bragða til þess aö geta fengið höggstað á þeim. Ilelziu odd- 

vitar þessara manna voru þeir mágar, Ilamilcar og Hasdrúbal. 

J>á er Ilamilcar fór yfrá Spán var//anmóaZ sonur hans níuvetra 

gamall; erþásagt, að hann hafi beðið fuður sinn, að hann mœtti 

fylgjast með honum, og hafi Ilamilcar leyft honum það með því 

skilyrði, að sveinninn skyldi áður fyrir altari guðanna sverja þann 

eið: að hann skyldi vera óvinur Rómverja lil dauðadags. Ilanni- 

bal fór nú með fööur sínum, og ólst upp við herinn, og vandist 

þar snemma við þrautir og mannhæltur. Eptir fall föður síns 

sneri hann heim aptur til Kartagóborgar, en bráðum komu þau 
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Loð frá Spáni, að Hasdrúbal mágur hans, þyrfti hans þar við. 

Fór Uannibal þá aptur norður þángað til horsins, þó að hinir 

gœflyndari menn í Kartagó vildu það síður, því að þeimleiztsvo 

á Hannibal, sem hann myndi verða œrið framgjarn, og þóttiþeím 

þá lílil von kyrðar og friðar. Nú kom það fyllilega fram, sem 

þá grunaði. Hinn úngi maður varð brált átrúnaöargoð herliðs- 

ins, enda haföi hann alla þá kosti til að bera, er prýða mega 

ágætan hcrshöfðíngja. Ilann var allra manna hugprúðastur, en 

í hversLi miklum háska, sem hann var staddur, þá varð honum 

aldrei ráðafátt; það var eins og hann þyldi aliar þrautir og alla 

áreynslu bæöi á líkama og sálu; iivort það var brennandi hití, 

eöa bitur kuldi, stóö honum á sama; sællífi og munaður höföu 

engin áhrif á hann; ( hvaöaþraulir sem liðsmenn hans komust, 

þá tók hann jafnan þált í með þeini; enginn gat œllað á, hve- 

nær hann svæfi eða vekli; margopl svaf hann lUi iindir berum 

himni meöal varðmanna sinna; lagðist hann þá li! svefns á jörð- 

ina, þar sera hann var staddur, og hafði eigi annað yfir ser en 

kápu sína; af klæðaburði þektist hann eigi frá liðsmönnum sin- 

um, en hestur hans og vopn iýstu því einúngis, að hann var 

hersliöföíngi. Ilann var jafnan fremstur, er orusta tókst, og síð- 

astur af vígvelli, er orustunni var lokið. þannig lýsirhinn róm- 

verski sagnaritari Livius manni þessum, er verið hefir einn hinn 

ágætasti hcrshöföíngi, frá því er sögur hófust. En Ilannibal var 

engu minni maöur í friði en stríöi; hann var afbragðs sljórn- 

vitríngur, og alt lítur að því, að hann hafi verið fremstur sinna 

samlanda í öllum vísindum. þegar hann átti í sem meslum 

kröggum og mannraunum á herferðum sínum á Ítalíu, þá lagðí 

hann sig eptir grískum bókmentum af miklum áhuga, 

Nokkrum líma eptir að Ilannibal var kominn lil Spáns, var 

Hasdrúbal magur hans veginn af gallverskum manni. Ilannibal 

var þá vart 25 ára, og kaus herinn hann jafnskjótt lil yfirfor- 

íngja, en sú kosníng var þegar samþykt í Kartagóborg. 

það hafði verið ráö fööur hans, að hefja engan ófrið bein- 

línis gegn llómverjum, fyr en alt vœri áður vel undir búið, og 

alt annað vel trygt á Spáni. þessu ráði fylgdi Hannibal dyggi- 

lega. Og með því nú, að Kartagóborgarmenn höfðu lagt altland 

á Spáni undír sig norður að Ebrófljóti, þá réðst Ilannibal á Sa- 

gúntsborg, er var fyrir sunnan fljótið. Rómverjar sendu þegar 
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inenu ú fuud haus, og viidu telja hann af þvi; cn Uannibal gaf 

því engan gaum og tók borgiua cptir 8 niánaða umsát. Ilóni- 

veijar leiluöu því næst skaðabóla í Kartagó, en það kom fyrir 

ekki. I ráöinu í Karlagóborg hafði sá flokkurinn öli yíirráðin, 

sem helzt vildi ófrið við Rómverja. þannig hófst hiö annaðimn- 

verska strið (218—201 f. Kr.). 

J>að var ráð Uannibals, aö brjótast austur um Gullíu og 

gjöra llómverjum sjálfum heimsókn á Italíu. það vardjarft ráð, 

en Ilannibai samboöiö. Leiöin var bæði löng og ciTiö: yfir tvo 

hina hæstu fjallgarða í Norðurálfu (Pyreueafjöll og Alpafjöll); yfir 

stórar ár og slraumharðar; um eintóinar veglcysur, í alsendis ó- 

kunnum löndum, þar sem óvinveiitar þjóðir voru til beggja handa. 

fessi leið þykir jafnvel á vorum dögum allerfið, cpliralt sem gjört 

hefir verið, til að kynna mönnum löndin, og gjöra samgöngur 

greiöari milii þjóðanna. Um sumarið (218 árum f. Kr.) lagöi 

IJannibal upp frá Nvju-Kartagó með 50000 fótgönguiiðs, 9000 

riddara og 37 fíla, en selli Hasdrúöal bróður sinn lil landvarnar 

á Spáni. Mestur þorri liðsmanna hans var óvanur frosti og kulda, 

og þoldi bvorltveggja ília; fílarnir stirðirtil snúnínga, og ílla far- 

audi með þá nema á sléttlendi; velurinn fór í hönd. Alt þetta 

hlaut að gjöra slíka för mjög torsótla og hœltulega; en Uannibal 

let cngar torfærur aptra sér. Mcðþví aðfaraþessa lcið, en ekki 

aöra, sá hann, aö hann mundi gcta komið á óvart Ilómverjum, 

og hleypt hinum hergjörini Gölliun iipp til öfriðar nióli þeim; 

og tœkist honum að vinna ítaliu, þá var yfirráðum Rómverja 

lokið, en Kartagóborgarmenn orönir fremstir allra þjóða. En þó 

hann berðist viö Rómverja vestur á Spáni, ogþó hanu ynni sig- 

itr á þeím þar, þá þótlist hann lillu nær fyrir það. Nú heldiir 

IJannibal liðinu öliu norður yfir Pýreneafjöll og austur á Gallíu; 

komu þar ýmsar þjóöir á móli honiim, og viidu banna honum 

leiö, en hann barði þær allar af hönduni sér, En sem Röm- 

verjar fréttu til ferða Ilannibals, sendii þeir hershöföíngja þanii, 

er Fúblius CoTnelíus Scipió hét, með her manns til Galltu, og 

skyldi hann gjöra llannihal f\Tirsát; en Uannibal komst franihjá 

Uómverjum, og mistii þeir haiis þannig. f>ví næst hélt hann 

austur yfir ZÍ/iódanus/ÍJóí, og iipp með á þeirri, er/ser heitir, og 

fellur i Rhódanus. Eptir það iagði hauu upp á AlpafjöII; eru 

þau bæöi afarhá og eptir því brött og íll yfirferðar, en jökliim 



nANNÍBAL. 125 

þakin hið efra; var það hin mesta mannhœtta fyrir menn og 

skepnur, að brjótast áfram um slíkur veglcysnr í illviönim og 

froslhörkum; féllst [lá öllum hiigur nema líannibal einum, cnda 

tvndist þar margt manna af liði hans. Fimtán daga var hann á 

leiðinni vGr fjöllin. En er hann komst niður í daliáítalíu, vorii 

5 mánuðir liðnir frá því, er hann lagði iipp frá Nýju-Kartagó á 

Spáni. Kannaði hann nú liðið, og voru þá orðnar einar 2G000 

manns eplir af 59000, cn fílar hans því nær allir dauðir. Eptir 

fárra daga hvíld réðist bann á þjóð þá, cr þar bjó fyrir í land- 

inu, og hétu Taurinar, vann sigur á þeim og tók höfuðborg 

þeirra Túrín; þótlí landsmönnum vogestur mikill kominníbygð- 

ina, og hrukku undan víðs vegar, cn sumir gengu honum til 

handa. 

Nú er að scgja frá Rómvcrjum. J>á er Scipió hershöfðíngi 

varð þess vísari, að Uannibal var kominn frani hjá honum í 

Gallíu, hélt hann lafarlanst aptur sjóleiö til Ítalín, og sameinaði 

sig herflokkum þeim, er Rómverjar höfðu norður við Pópjóf, og 

bjóst þar fyrir til þess aö taka móti nannibal, þá cr hann kæmi 

suður yfir Alpafjöllin. Yarð fundur þeirra við Ticenws/IJíií (Tessm), 

skamt þaöan sem Paviahorg stendur (218 f. Kr.). Riddaralið 

Hannibals sólli þar fram, er bogmenn Rómverja stóðu fyrir, og 

snerust þeir þegar á flólta. Fekk Ilannibal þar ágætan sigur, 

cn Scipió varð mjög sár, og hefði veriö hcrtekinn, cf sonur hans 

16 ára, sá cr seinna varð svo frægur í stríði þessii, hefði eigi 

borgið honum. Eplir þessa orustu gcngu vmsar þjóöir Galla á 

Norður-Ítalíu til liðs við Ilannibal. Létu Rómverjar nú undan 

sígasuður fyrir TrebiafljóL I>ar hufðu Rómverjar aðra herflokka, 

og slýrði Tíberius Seínpróniiis Longus, ræðismaður, þeim liðsafln. 

Ilannibal hélt þegar suður þángað til móts við þá. Ilinir róm- 

versku hershöföíngjar urðii eigi ásáttir; vildi Scipió eigi að svo 

stöddu leggja aptur lil orustu við Ilannibal, en Sempróníus vildi 

fyrir hvern mun bcrjast, og vinna sér til frægðar, áður Scipió 

væri gróinn sára sinna, I>að var einmitl eins og Ilannibal vildi. 

Með brögðum fekk hann gint Sempróníus úr herbúðum sínum 

norður yfir Trebiafljót] tókst þar orusta með þeim, og vann 

Ilannibal mikinn sigur á Rómverjum (218). far við fljótið lét 

Ilannibal fyrirberast um vetnrinn, og gjörði sér alt far um, að 

komast í vinfengi við hinar ítölsku þjóðir, og gjöra þær Róm- 
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verjum fráhverfar; lókst honum það aðdáanlega vel; en sú var 

fyrirætlan hans, að gjöra Rómverja viðskila viö alla þeirra banda- 

menn, og síðan kúga að fullu hina dramhlátu Rómaborgj er hún 

stœöi ein uppi, og hefði cngrar bjálpar aö vænla frá öðrum þjóð- 

iim. Jarnskjólt sem vcður leyfði, hídt hann liði sínu suður a 

Etrúrm-sveiiir, og valdi þá leiðina sem skemri var austur með 

Arnópjóti, og fyrir norðan það; voru þar mýradóar raiklir og 

mjög íllir yfirferöar, og týndust þar bæði margir menn og heslar 

í þeim foræðum, en ílannibal sjáifur varð blindur á öðru auga, 

og kendu menn það volki og vosbúð og óheilnæmu loptslagi á 

mýrlendinu. Suöur viÖ Trasimenus-vatn (Lago di Pertigia) hitti 

hann rómverskt herlið. Foríngi þess het Cajus Flaininius, ræð- 

ismaður, mikill óvinur öldúngaráðsins og höfðíngjanna í Róma- 

borg, en vinur lýðsins, og vildi sem bann enda allan ófrið við 

Uannibal með einni slórorustu; en Ilannibal var ekki hans með- 

færi. Hann Iðt Ilannibal ginna sig inn í dal þann, er Trasínien- 

usvatn er í, og luktur er háfum fjöllum; þar kvíaöi Hannibal 

Rómverja og barðist við þá; vörðust þeir af mikilli hreysti, en 

svo lauk, að Flaminíus fell og nálcga hver maður með honum. 

Meöan bardaginn stóð, varð jarðskjálfli mikill í því bygðarlagi, 

en enginn veitli honum eptirtekt; svo börðust menn af miklum 

ákafa (217 f. Kr.). 

En þrátt fyrir allar þessar ófarir létu Rómverjar eigi hug- 

fallast, því að það var einkenni þeirra, að þegar hœttan þrengdi 

hvað mest að þeim, þá lugðu þeir fram allan þann þjóðmetnað, 

alt það þrck og þol, sem þeim var gefið, og sem leiddi lil þess, 

að þeir urðu að lokum yfirdrotnar allra þjóöa. Fyrir því tóku 

þeir nú það lil bragðs, sem vant var að gjöra, þegar stórkost- 

leg vandræði bar að höndum, og það var, að taka atrœdismann 

{Dictatov) yfir sig. Sá maður haföi fullkomið einvald yfir öllum 

málefnum þjóðarinnar, og rneðan hann sat að völdum gætti eigi 

annara embælla; þau láu sem í dái á meöan; allur flokkadrátt- 

ur hvarf, og alt sameinaðist undir sljórn hans eins, gegn þeirri 

þjóöhœltu, er yfir vofði. Ráöið kaus nú lil þeirra valda mann 

þann, er hét Qvintus Fabius 3Iaximus; hann var kunnur að 

dugnaði og vilurleik og stiliíngu, og þeím koslum varði hann 

ágœilega í þarfir fósturjarðar sinnar. Jafnskjótt sem hann hafði 

tekið við völdum, gaf hann Rómverjum það ráð, að leita hjáipar 
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og traiists hjá hinum ódauðlegu guðum, hét sjálfur að færa þeim 

ríkuglegar fórnir, oggekk hvervctna á undan löndum sínum með 

fögru eptirdæmi. fví næst sneri hann sér að ílannibal, en á alt 

annan veg, en fyrirrennarar hans höföu gjört. feir höfðu, að því 

erhonum þótti, farið aö öilu af rasanda ráði, en það var ekki að 

hans skaplyndi. Flann sá glögt hverjum brögðum Ilannibal hafði 

beitt; hann sá þá fyrirætlan hans, að véla alla bandamenn burt 

frá Rómverjum, og að hann haföi vaxiö í augum þeirra við hvern 

sigur, er hann hafði unnið; hann sá, hver afbragðshershöfðíngi 

Uannibal var, og að sér var ofvaxið að jafnast við hann aö her- 

kænsku; fyrir þvi vildi hann aldrei lcggja lil orustu við hann. 

í>egar Hannibal hélt kyrru fyrir, sat Fabius í herbúðum sínum 

víggirtum og bœrði ekki á sér; fegar Ilannibal hreifði sig eilt- 

hvað, veitli Fabius honum eptirför meö mestu hægð og varúð, 

og fór hið efra með fjöllum; en hvenær sem hann sá sér fært, 

gjörði hann Ilannibal alt það ógagn, er hann kunni. Meö þessari 

aðferð jókst mönnum Fabiusar iuigur, en álit Kartagóborgarmanna 

tók heldur að þverra meðal þjóðanna á Ítalíu, því að þegar alt 

gekk í þessu þófi fyrir Hannibal og hann vann eigi sigur, þá 

þótti þeim sem honum færi nú aptur; hins vegar tvndu hinir 

fornu og margþvældu liðsmenn hans smámsaman tölunni, í sífeld- 

um smáoruslum og við sífelt andstrcymi ogáreynslu, en nýjir og 

óreyndir menn komu í þeirra stað. Hannibal sá þetta alt full- 

vel og reyndi á aliar lundir, að ginna Fabíus ofan úr fjöllunum 

til orustu við sig; og allflestir meðal Ilómverja gjörðu gis að 

Fabíusi og kölluðu háttalag hans ragmennsku og ýmsum háðs- 

legum nöfnum ; cn Fabius lét sem hann heyrði eígi slíkt, og fór 

sínu fram, hvað scm hver sagði. Menn gáfu honum kenníngar- 

nafn og köIIuÖu Cunctator (þ. e. hægfari). í þessn þófiáltu þeir 

lengi Hannibal og Fabius. Einhverju sinni var það, að Ilannibal 

œtlaði yfir íjöliin milli Campaníu og Samníum. Fabius vissi þá 

sem optar hvað honum leið, og var þar fyrir nieð liði í skarði 

því, er Hannibal ætlaði að fara, og vildi banna honum leiöina. 

I>á tók Ilannibal það til bragðs, að hann lét smala nautahjörð 

mikilli; þegar nótt var komin, lét hann binda hrísbirðar ofan á 

milli horna nautunum, leggja síðan eld í hn'sið og reka nautin 

í skarðið. J>eir, er í fyrirsátinni voru, sáu eldinn og œlluðu að 
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þar mundi Hannibal geysa fram, og sneriist allir þángað, en á 

meðan slapp Ilnnnibal fram bjá þeim yOr skarðiö. 

Minúcius er maöiir nefndur, hann gekk nœslur Fabíusi að 

völdum og stýrði riddaraliði hans (magister equitum), ötull niaður 

og framgjarn; hann fekst einna mest um seinlæti Fabíusar, og 

lýðurinn í Rómaborg var honum samdóma að því leiti, og loks 

kom þar, að Fabíus varð að leggja af við Minúcius hálf hervöld- 

in. En er Minúcius haföi fengið þau yfirráð í hendur, lagði hann 

jafnskjótt til orustu við ílannibal; sneri þá brált mannfallinu í 

lið Minúciusar, og myndi útgjört um hann, ef Fabius hefði þú 

eigi komiö honuni til liös. Lét Ilannibal þá undan síga, en sagði 

svo; »mig grunaði lengi, að úr sorta þeim, er jafnan hcfir legið 

á fjöliunum, myndi fyr eða síöar koma illviöri«. En þaö er frá 

Miuúciusi að segja, að hann fekk Fabíusi aptur í hendur þann 

hluta hervaldsins, sem hann hafði eigi kunnaö með aö fara, og 

lét scr síðan nægja þau yfirráð, er hann áður haföi. 

þá er Fabíiis haföi verið alræöismaður Ilómverja um ákveð- 

inn tíma lagöi hann völdin niður, en þó var þeirri hernaðarað- 

ferð fylgt um stund, sem hann hafði fyrslur upp tekiö gegn 

Uannibal. Árið 216 f. Kr. uröu þeir rœðismenn, Æmilíus Faul- 

m og Tcrentius Tarró. Ilinn fyrri var frægur af Iiernaöi sínum 

á Íllyríu, og hafði unnið það land undir Rómverja; hanu var 

vitur maður og slillur vel, og vildi haga öllu sem líkast því, er 

Fabíus haföi gjörl; hinn síöari var ákafamaður mikill og fram- 

hleypinn. Rœðismenn þessir héldu nú suöur á Apúh'u (Púl) til 

móts viö Ilannibal, og höföu 80000 fólgönguliös og 6000 ridd- 

araliðs; var það miklu meiri liðsafli, en Ilannibal hafði, en þó 

hann væri liðfærri, þá var sá munurinn, aö bæöi var það llanni- 

bal, sem hernum stýrði sín meginn, og svo voru ræðismennirnir 

mjög sundurþykkir sín í milli, og tvískiptist þannig herstjórn 

Rómverja. ílannibal haföi nýtekið nokkur foröabúr frá Róm- 

verjum, en þó lóku vistir aö þverra fyrir honum, og vildi hann 

því gjarnsamlega, að til orustu kæmi. llonum var kunnugt um 

ákafa og framlileypni Varrós, enda beitti hann ölium brögöum 

lil þess, að koma honum til að berjast við sig. En hversu fast- 

lega sem Æmilíus Paulus stóð á móti því, að barizt væri, þá 

varð það þó framgengí sem Varró vildi, og Rómverjar fylktu liði 

sínu til orustu á völlum nokkrum bjá Cannœ-porpL Uannibal 
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gjörði þá fylkíngaskipan á liöi sínii, aö hann setli liðsmeun 

frá Afríkn, þá er hann Ireysti bezt, í báöa fylkíngaranna, en 

fylkíngarbrjóstið lel hann vera þunnskipað. fessu næst tókst 

hin víöfræga orusta. Rómverjar réðust á fylkíngarbrjósl Ilanní- 

bals og rofnaði það þegar fyrir, en þá gjörðu fylkíngararmar haus 

hart áhlaup á báðar hliðar Rómverjum, og riddaralið llannibals 

geystist fram að baki þeim; gjörðist þá ógurlegt mannfall í liði 

Rómverja, og svo lauk, að þar féllu 45000 Rómverja, þarámeðal 

80 riddarar og fjöldi manna af hinum göfugustu ællum í Róma- 

borg; höfðu Rómverjar aldrei beðið slíkan ósigur. fað er mœlt, 

að eptir þessa orustu haQ líannibal sent til Kartagóborgar tvö 

mœliker full af gullhríngum þeim, er hinir rómversku höföíngjar 

höfðu borið. I^ar féll Æmilius Paulus hershöföíngi við ágœtan 

orðstýr, en Varró ræðismaður komst á flólta undan við nokkra 

riddara. 

Eptir orustuna við Cannœ var vegur Ilannibals sem mestur; 

flokkur sá í Kartagó, er jafnan haföi kosið frið fremur cn ófrið, 

varð nú aö draga síg í hlé, og Ilannibal var nú loksins heitið 

liösafla þeim, cr hann svo lengi hafði um beðiö. Mörg fylki og 

borgir á Italíu gjörðust nú vinir og sambandsmenn Ilannibals, — 

þar á meðal hin auðga Capúaborgy — og nú var eigi aunað 

sýnna, en að hann myndi þá og þegar setjast ura Rómaborg. En 

hann átti hér í höggi við þá þjóð, er aidrei var óttalegri en þá, 

er að henni þrengdi sem mest. I>egar Varro kom af flóttamnn 

lil Róms, gekk ráðið í móti honum og þakkaöi honum, að hann 

heföi eigi örvæní um cfni þjóðarinnar. Sendiboðar þeir, cr 

Ilannibal sendi til Róms í þeim crindum, að semja um úliausn 

hertekinna manna, voru ekki virtir viötais; friðarkostum þeim, er 

hann bauð, var enginn gaumur gefinn; alræðismaöur var aönýju 

kosinn; þrælar voru leknir og vopnaöir og sendir til hersins; og, 

lil þess engu vœri gleymt, þá var mönnum fórnað í því skyni að 

mýkja reiöi guðanna. þó var, eins og að líkindum lætur, ráð 

margra mjög ú reiki í borginni um þessar mundir, en henni 

varð það, ef til vill, helzt lil bjargar, að Ilannibal réðst eigi þá 

þegar á hana, því að honum þótti enn eigi tími til þess kom- 

inn. Ofriðnum gegn Ilannibal var því haldið áfram eins og áður, 

og smásaman fóru Róraverjar, aö venjasl hernaðaraðferð hans 

og, betur en áður, aö sjá við kænskubrögðum hans. 

9 



130 IIANNÍBAL. 

ClaudiuB Marcellus liét einn ágœtur róravcrskur hersliöfð- 

íngi, er frægur var orðinn af franigöngii sinni raóti Göllum; og 

liefir hann verið kallaður sverð Rómverja, en Fabíus skjöldur, 

Rómverjar sendu Marcellus með her manns til SiMeyjar fyrir 

þú sök, að SýraJiúsborg hafði skorizt úr sambandi viö þá, eptir 

lát fíierós konúngs, og gjörzt vinveitt Hannibai; varð borgin 

Rómverjurn eigi auðunnin, og sat Marcellus um hana svo árum 

skipti. Ilinn nafnfrægi spekíngur Archimedes var uppi á þeim 

tínium og þar í borginni; hann slyrkti borgarnienn á marga vegu 

raeö valslöngum og margskonar vígvelum, er hann bjó til af hug- 

viti sínu, og sem gjöröii Rómverjum mikið ógagn. Loks náði 

Marcellus borginni (212 f. Kr.), og leyföi iiðsmönnum sínum, að 

rupla hana og rœna. I>á er sagt, að einn rómverskur hermaður 

kæmi þar að, er Arcliimedes var að draga upp myndir í sandi á 

gólfinu, og hafi þá spekíngurinn sagt: »hirö eigi að skemma 

hrínga mína«! en maðurinn veitti honum banasár. Skömmu síð- 

ar náðu Rómverjar Cajgúaborgj þrált fyrir allar tilraunir Ilanni- 

bals að sporna við því. Tók honum nú að veita orfitt iippdrátt- 

ar á Italíu, einkum fyrir þá skuld, að hann fekk enga liöveizlu, 

hvorki frá Spáni eða heiman frá Kartagó. Lét hann nú fyrir- 

berast sunnantil á Ítalíu, en sökum mannfæðar og skorts á öliu, 

er hafa þurfti til hernaðar, var nú svo komið, að miklu fremur 

raátti kalla vörn en sókn af hans hendi. 

Af því, sem núvar sagt, er það auðséö, að Rómverjum var 

farið aö vegna raun betur en áður heima á Italíu, en þó kvað 

iniklu meira að franikvœmdum þeirraog framgöngu á Spáni. f>ar 

var korainn nýr hershöfðíngi lil sögunnar, Fúblius CorneUus Scipió, 

sá er fyr er getið að bjargaöi föður sínum í orustunni viö Tic- 

ínusfijót. Með afbragös vilurleik og hreysti tókst honum að sigr- 

ast á Kartagóborgarmönnum á Spáni, og með mildi sinni og 

mannúð varö hann mjög vinsæil þar í landi. Á árunum 211 — 

206 f. Kr. vann hann því nær allan Spán af Kartagóarmönnum undir 

Rómverja. Sigursæld Scipiós á Spani olli þvf, að Kartagómenn 

sáu sér eigi fœrt að senda þaöan lið til styrktar við Llannibal, 

svo mjög sem hann þó þurfti þess við, fyr en seint og síðar 

meir, að fíasdrúbal bróðir hans brauzt með allmiklu liði, því 

nær saraa veg sem Hannibal hafði íarið, en þó á skemri líma, 

austur á ítaliu; komst hann klaklaust suður yfir Alpafjöll og alt 
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suður á Úmbríusveitlr; það er skamt fyrir norðan Rómaborg; var 

nú við sjálft búiðj að þeir bræður myndu eptir mörg ár hittast á 

Ítalíu og sameina lið sitt; en það átti eigi að verða. Rómverjar 

höfðu í það mund aðalherinn á tveim stöðum. Annar herinn var 

norður í ÚmbríUj undir forustu Liviusar ræðismanns, og átti að 

koma í opna skjöldu ílasdrúbal, er hann kæmi að norðan. Einn 

var suður á Apúlíu og gætti Ilannibals; fyrir þeim hernum var 

Claudius Nerój ræðismaður; var því ærið lángt milli bverratveggja, 

|>á var þaö, að Neró hugsaðist það snjallræði, að fara til móts 

Yið Livíus með liði sínu, og ráðast þannig raeð öllum iiðsafla 

þeirra beggja á Hasdrúbal og vinna á hónum að fullu, áður hann 

næði að sameinast við Hannibal. Lætur Neró nokkurn hlula 

liðsins vera eptir, til þess að villa sjónir fyrir Hannibal, en heldur 

sjálfur með meginherinn norður í iand, og fer nállfari og dagfari, 

og hiltir þá Livíus að fárra daga fresti, ogkomu Hasdrúbal eng- 

ar njósnir af ferðum hans eða fyrirætlan. Tókst því næst orusta 

mikil með Rómverjum og Hasdrúbal, og lauk svo að Rómverjar 
fengu sigur, en Ilasdrúbal féll og mestur hluLi hans manna. Var 

hann sagður ágætur hershöfðíngi og líkur föður sínum og bróð- 

ur að vitsmunum og hreysti. J>að var í nánd við borg þá, er 

Sena hét, er þeir börðust (209 árum f. Kr.). Sagt er að Róm- 

verjar hafi fært Ilannibal höfuð bróður síns, og hafi hann þá 

komizt svo að orði: nnú sé eg forlög Kartagóborgar«! 

Lillu síöar en tíðindi þau urðu, er nú voru sögð, sneri 

Scipió heim til Róms, eptir að hafa unnið sigur á Kartagóborg- 

armönnum vestur á Spáni, og náð því landi undir yOrráð Róm- 

verja. Gaf hann þá það ráð, að sendur væri her manns suður 

til Afríku, og sótt heim Kartagóborg, myndi þá Ilanníbal verða 

tilneyddur að fara burt af Ítalíu. Reynslan IiafÖi áður sýnt, að 

slík heimsókn var Kartagóborgarmönnum mjög hættuleg; þar 

var liðfátt fyrir, en eigi auðgjört í snöggu bragði að safna að 

sér leiguliði. Scipió hafði og, meðan bann var á Spáni, gjört 

samband við Masinissa Númidíukonúng, mikinn óvin Kartagó- 

borgarmanna, og taldi sér vísa von öruggrar liðveizlu af hans 

hendi, ef ráðizt væri á Kartagóborg, En þeir, sem þá réðu 

mestu í Rómaborg, tóku á því ólíklega og kölluðu óráö; og Fa^ 

bius gamli {Cunctator), sem jafnan vildi fara gætilega, stóð 

mauna fastast í móli þessari fyrirœllan Scipiós. f>ó kom þar að 
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Scipió var fengiii Sikiley lil forráðaj og mætti liaun þaðan fara 

lierför til Afríku, ef til hags þætti vera fyrir Rómverja, en á- 

hyrgjast skyldi hann sjálfur öll afdrif af för þeirri. 

fegar Scipió hafði búizt svo fyrir á Sikiley, sem honum 

þótti viöþurfa, héll hann liði sínu (204 f. Kr.) til Afríku, en Ma- 

sínissa konúngur kom lil móts við hann með allmiklu liði. Karta- 

gómenn sendu þegar lið í móti þeim; varð þar orusta og fekk 

Scipió sigur; sveimaöi hann nú yflr landið og fóru landsmenn 

alstaðar halloka fyrir. Sló nú ótta miklum á Kartagóborgarmenn, 

og kom að því, er Scipió hafði sagt, að þeir urðu að gjöra 

Ilannibal orð og biðja hann koma sem skjótast, því að þar var 

nú öll þeirra von sem hann var. Hann sat kyr, eins og áður 

er sagt, á Ítalíu. Og svo liðfár sem hann var og félaus og að- 

þrengdur á allar hliðar, þá stóð þó Rómverjum svo mikill ótti 

af honum, að aldrei þorðu þeir á hann að ráða; og þó liðs- 

menn lians vœri saintíníngur af ýmsum þjóðum, cr hver var 

annari ólík að túngumáli, vopnaburði, siðum og trúarbrögðum, 

skorti tíðum mála og jafuvel vistir, og þar á ofan í óvina landi; 

þá er þess aldrei getið, aö nein hin minsta uppreist yrði { her- 

búðum hans. Má af slíkum hlutura ráða hvílíkur afbragðsmaður 

Ilannibal iieflr verið. En nú var störfurn hans lokið á Ítalíu, 

og, eptir að hafa verið þar 16 ár, sneri hann aptiir heim á leið 

til Kartagóborgar dapur íhuga. Hann mœtti Scipió í nánd við bæ 

þann, er Zama heitir; þaðan eru því nær 5 dagleiðir til Karta- 

góborgar. lianníbal sá, að ef hann biði ósigur, þá myndi út- 

gjört um œltjörð sina, fyrir því vildi hann freista, hvort sættum 

yrði eigi komið á með þeim Scipió; mæltu þeir þú mót með 

sér til Yiötals. begar fundi þessara tvcggja manna bar saman, 

er hvorigur hafði annan áður séö, og sem eflaust voru hinir 

mestu afbragðsmenn allra þeirra manna, er þú voru uppi, þá er 

sagt, að þeir hafi virt hver annan fyrir sér um hríð og ekki tal- 

að orð. Hajmiöal tók fyr til máls og leiddi Scipió fyrir sjónir, 

hve brigðlynd haniíngjan væri, og sannaði mcð þvf, cr fram við 

hann sjálfan hefði komið, og réð honum til aö laka sæltum og 

gánga að þeim friðarkostum, er hann nú vildi bjóða honum, og 

sem vel mátti kalla góða fyrir Piómverja. En Scipió vildi eigi 

þeim kostum taka, því að honum bjó það eilt í skapi, að yfir- 

lyki mcðþeim, og að Kartagóborg yrði til fulls ú kné komið; var 
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pá eugi annar kostur eu að berjast; tóku nú hvorirtveggju að 

fylkja liði sínu. Scipió fylkli þannig sínum mönnum, að þeir 

stóðu í smáflokkum og alstaðar bil á milli. til þess að fílar 

Ilannibals gætu gengið þar inn á miilij og mœlti þannig um- 

kríngja þá, án þess að rjúfa fylkíngar. Ilannibal setti hið ítalska 

málalið í öndvcrða fylkíngu, er taka skyldi móti hinu fyrsta á- 

hlaupi Uómverja; cn í hinni aptari fylkíngu slóðu Afríkumenn, 

er hann treysti betur en málaliðinu, og sem áttii að stöðva 

málaliðið, ef það snerist á flólta. því næsl tókst hin nafnfrœga 

orusta viö Zœna 201 f. Kr. Rómverjar œptu heróp og gjörðu 

herblástur mikinn, urðu þá fílar Hannibals hræddir, sneru við 

aptur og hlupu á riddarafylkíngar hans svo þær riðluðust; hið 

ítalska raálalið stóðst eigi áhlaup Uómverja og hopaöi á hæl, og 

liversu hrausllega sem Kartagóborgarmenn börðust, og hversu ágœt 

sem fyrirsögn og framgánga Hannibals var þann dag, að sögu 

Scipiós sjálfs, þá urðu þó þær lyktir á orustunni, að Uómverjar 

unnu sigur, cn Ilannibal konist á fíótta iindan við fáa menn. 

Voru Kartagóborgarmenii þá svo að þrotum komnir, að Hanni- 

bal sá eigi annað fœrt, en taka þeim friðarkostum,erSc/pzÓYÍIdi 

selja. Komst þá friður á með þeini skildaga, aö Kartagóborgar- 

menn skyldu aö eins halda því landi, er þeir áttu í Áfríku, eu 

láta alt annað laust, grciða ærnar skaðabœtur og hernaðarkosln- 

að, gefa lausa alla liertekna menn rómvcrska, og framselja alla 

strokumenn, láta af hendi öll herskip og alla fíla, gjöra Masi- 

nissu konúngi, bandamanni Uómverja, engarónáðir, ogekki heyja 

stríö án vilja og vitundar llómverja. þannig lyktaði hið annað 

púnverska stríð. 

Kú var svo komiö fyrir Karlagóborg, að hún var orðin und- 

irlægja Ilómverja; þó fana Hannibal af viturleik smum ýms ráð 

til að bæta hag hennar aptur; hann breytti mörgu í landstjórn- 

inni til mikilla bóta, auðœfi tóku aö vaxa íKarlagó, og þjóöin aö 

blómgast aö nýju, svo að Rómvcrjum fór að standa ótti af. 

Kröfðust þeir þá, að Ilannibal væri framseidur, en hann forðaði 

ser undan og flýði til Asíu. Eltu Uómverjar hann land úr landi, 

og loksins komst hann lil Prúsías konúngs í liiþyníu, og var þar 

um hríð svo að fáir vissu; en konúngur var það lítilmcnni, að 

hann sagði Uómverjum til Ilannibals og sveik hann þannig í 

Irygðum. Hannibal var við þessu búinn, og hafði látið gjöra 
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margar dyr á húsi sínUj svo að hann kæmist íit ú cinum stað, 

þótt eigi gengi á öðrum. Rómverjar tóku hús á Hannibal, og 

er hann sá, að þeir höfðu skipazt fyrir allar dyr, og að ekki var 

undanfæri, þá tók hann eitur, sem hann jafnan bar á ser, og er 

sagt hann hafi dáið með þau orð á vörum: »nú vil eg leysa 

Rómverja af þessum ótta«. það var 183árum fyrir Krists hurð. 

Uppgángur Rómverja eptir hið annað pún- 

verska stríð til ársins 133 f. Kr. 

2. Egyptaland, 

Ftolcmœus JMgusson, einn af hershöfðíngjum Alexanders 

mikla, tók sér konúngs nafn skömmum tíma eplir orustuna við 

Kýpurey (307), og stýrði Egyptalandi hartnær um 40 ár af mikl- 

um diignaði og viturleik. Ilann efldi slórum verzlun landsins og 

iðnað, listir og YÍsindi, endavar hann sjáifur vísindamaður og ritaði 

Bögu Alexanders mikla. Hann kaus til ríkisstjórnar eplir sig son 

sinn hinn ýngra, Ptolcmceus Filadclfus, en selti þann hjá, er eldri 

var, og hét Ptolemœus Ceraunus og var hinn veslimaður; hann 

fíýðisíðan burt af Egyplalandi til Lysimakkus konúngs mágs síns 

og hugði á íllt eitt. 

Ptolemœus annar, Filadelfus (283—246 f. Kr.), var ágætur 

konúngur, og studdi af alefli listir, vísindi og verzlun, sem 

faðir hans hafði gjört á undan honum. 

Næstur honum kom til ríkis sonur hans, Ptolemœus priöji, 

Evergetes (246—221); hann var hermaður mikill ograk hernaðalt 

auslur að Indusfljóti. Um hans daga náðu yfirráð Egyptalands um 

mikinn hluta Sýrlands og um Lillu-Asíustrendur; eyjar í Grikk- 

landshafi og Miðjarðarhafi, og þar á meðal hin auðuga Kýpurey, 

lutu þá einnig Egyplalandi; verzlunarstaði áttu Egyptalandsmenn 

með Jiafinu rauða, og er það vottur þess, að ríki þeirra haö þá 

náð alt að suðurströndum Arabíu. 

Um daga konúnga þeirra, er nú vorii nefndir, var Egypta- 

land hið voldugasta ríki á þeim tímum. Verzlunin var aðalfótur 

undir allri velmegun og blóma ríkisins, í landinu ox gnægð korns 

og baðmullar, svo það gat jafnvel miðlað af til annara þjóða; 

jafnframt verzluninni var iðnaður þar í góðu lagi, einkum als- 

konar vefnaðurog málmsmíði. Egyptalandí var svo í sveitkomið, 
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eins og Alexander miklihafði séð fyrifj þá er hann reisti fyrst AU 

exandriuj að það var einskonar miðbyk allrar verzlunar þá á tímum. 

Verzlunin streymdi lil Alexandríu af öllum Miðjarðarhafsströndum, 

og þaðanaptur siiður eptir hafinu rauða og austurá Indlandj og 

hins vegar suður og vestur til Æþiópíu og Libyu. Ftolemœarnir 

voru miklir vinir og verndarmenn lista og visinda, og fyrir þá 

sök sóttu grískir vísindamenn til Alexandn'u og flyktust þar sam- 

an; bæði skáld, heimspekíngar og málvitríngar voru við hirð 

konúnga þessara og breiddu ágœti þeirra út um löndin. Eink- 

um þróaöist í Alexandríu heimsspekíngaskóli sá, er Plató hafði 

stofnað, og liafði kenníng hans mikil álirif á alt manuvit og 

mentalíf þeirra tíma. 

Afkomendur og eptirmenn Ptólemæanna voru dáðlansir og 

sœllífir konúngar; dugleysi og deilur þeirra eyddu afli og vel- 

megun ríkisins; þar kom, að llómverjar voru beðnir að miöla 

málum í erfðaþrœtum þeirra á milli. Rómverjar voru fúsir til 

þess, en sljórnkœnska þeirra og slægleikur svipti Egyptaland öll- 

um sjálfsforráðum (hér um bil 160 f. Kr.). 

2. Litla-Asia og Sýrland. 

Eptir orustuna við Ipsus (301) réði Lýsimalilius fyrir Þraldu 

og Litlu-Asiuj en Selevhus Níkator (hinn sigursæli) fyrir Bahýlon 

og nyrðri hluta Sýrlands, Ftólemœus CeraunuSj er flúið hafði 

til Lýsimakkusar mágs síns, kom sér í mikinn kœrleik hjá hon- 

um, og laldi Iiann á ýms hryðjuverk, svo að hann varð mjög 

óvinsœll af. J>á var það, að Selevlius hugfesti, að ná undir sig 

löndum hans í Litlu-Asíu. t>eir Lýsimakkus voru þá tveir einir 

eptir af hershöfðíngjum Alexanders mikla, annar 77, hinnSOára. 

feir börðust við Korúpedium í Litlu-Asíu (281); fekk Selevlius 

sigur en LýsimaTihus féll. Að því búnu fekk Selevlius syni sín- 

um, þeim er Antiochus hét, lönd sín í Asíu til yfirstjórnar, en 

fór sjálfur til Európu í þeim erindum, að sameina aptur öll þau 

lönd, er Alexander mikli hafði ráðið fyrir. En Ptólemœus Ce- 

raunus drap Selevhus með svikum, og reyndi sjálfur til um stund- 

arsakir, að halda yfirráðum í þrakíu og Makedoníu (280). 

Antióchus I. (•]- nálægt 260 f. Kr.) efldi ríki sitt í Asíu eins 

og faðirhans hafði gjörtáundan honum; breíddustgriskarmentir 

mjög út um þau lönd, og studdu einkum að því borgir þœr, cr 
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faöir lians hafði reist víðs vegar um ríkiðj og voru fjölskipaöar 

grískum mönnum. Auslurviö Tigrisá siéb Selevlda, allmikil borg, 

og dró drjúgum verzlun lil sín frú Iiinni fornu Dabýlon. Ilöfnð- 

borg ríkisins Aniiochia við Oroyifesá gjörðisl aðscíurstaður verzl- 

unar og auðæfa og grískra vísinda. 

En SYO fór Selevkus œttmönnum scin niörguin öðruni, að 

þeir úræltust; ósiðir og kveifarskapnr spiltu konúngsættinni, og 

sundurþykkja og deilur út af konúngserfðuin komu n'kinu á lielj- 

arþröm. Á því tíinabili gengii ýnis skalllönd undan og gjörðust 

sjálfuin sör ráðandi, l. a. m. Perganmm, Pontus og Biþynía. 

Ilinir Iierskáu Partar sellu þá einnig ríki á stofn, cr Arsaces frá 

Shyþiu varð konúngur yfir (250). Eptirkomcndur bans styTðii 

Persíu um lángan líma. 

Antiochus I!I. (Jiinn mndij 224 — 187) let sein liann myndi 

sameina að nVju alt ríki Selevkus forföður síns og stýra því með 

afii og orku. En Rómvcrjam þótti nóg um aðfarir lians, og 

þcgar þar við bæltist, aö Ilanniöal höfuðóvinur þeirra flýði lil 

hans og settisl þar að, þá hófst ófriður milli Antiochus og Róm- 

vcrja. llannibal gaf konúngi það ráð, að hann skyldi þegar 

halda liði sínu til Ítalíu, og berjast þar við Rómverja, en Anti~ 

ochus hlýddi eigi ráðum hins inikla hershöfðíngja, lieldur fór að 

eins Lil Grikklands til liðs við Æióla, cr kvartað höfðu undan 

yfirgángi Rómverja. Sýndi konúngur lílinn dug eður djörfúng í 

herför þeirri; en Rómverjar lögðu fram í móti honum allan dug 

og fylgi, sem þeirra var venja. Antiochus konúngur hélt her 

sínum til Permoþyle (Laugaskarð), og seltist þar að, en Róm- 

verjar hröktu hann þaðan, cnda \tLV A^xtiochus allur annar maður 

en Lcónídas forðum; flýöi konúngur austur á Asíu, en Róm- 

verjar fylgdu þegar á eptir (190), því að flota þann, cv Antiochus 

haföi fyrirlandi, lilþess að banna Rómverjum austurför yfirbafið, 

lögðu þeir í eyði, og bandamenn þeirra frá Rhódusey og Evmenesi 
t 

konúngi í Pergamum. A því sama ári (190) vann Liicius Scipió 

(Asiaticus) mikinn sigur á Antiochus hjá Magnesiaboi'g við Si~ 

injlusj^i J^ýdiu. Ilinn agœtí hershöfÖíngi Públius Scipió, sá er 

\ann llannibal viö Zama, hafði fylgt bróður sínum til Asíu, en 

lá veikur um þær mundir sem bardagiun stóð, og tók fyrir því 

cngan þátt í honnm; en IJannibal var suður á Fönihalandi, 

sendur þángað af Antiochus konúngi. Er það allmerkilegt, að 
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hvorigur hinna nafnfrægu manna skyldi vera viðstaddur orustu 

þessa, og vera þó báðirþar eyslra og við ófrið þenna bendlaðir. 

En er Antiochus haföi beðiö þenna ósigur, felst honuni allur 

hugur og beiddist friðar, og fekk hann meö þeim kostum: að 

hann léti laus við Ilómverja ö!I lönd í TAtlu-Asiu austur að Taur- 

usfJöUum og að llahjsfíjóti, öll herskip og alla fíla, gildi œrnar 

fcbætnr, seldi þeim llannibal og fleiri nafnkenda menn íhendur, 

og selti þeim son sinn í gislíngu. þannig höfðu Rómverjar 

fengiö fólfeslu í Asíu, og meö því þeir voru jafnan sjálfum ser 

líkir, þá juku þeir drjiigum veldi bandamanna sinna, Ehódeyinga 

og Fergamums-manna, því að á þann hátt sáu þeir, að þeir 

sjálílr gætu liaft ráð og málalyktir Asíumanna í hendi sér. 

5. M ah ed onia og Gr i k lcland. 

þá er D€777etríi{s horgahijótur {FoUorlietes) flýði til Grikk- 

lands eptir orustuna við Ipsus (30Í f. Kr.), fekk hann miðlúngi 

góðar viðtökur, einkum í zXlicnuborg, en með því að hanu var 

öruggiir að skipaliði, þá tókst honum að ná yfirráöum aö nýju 

yfir Aþcnu og miklum hluta Grikklands, og jafnvel Makedoníu 

eptir dauða Kassanders (297); en Fyrrus konúngur í Epirus og 

Lýsiniahkus, er aö síöustu varð einvaldiir í Makedoníu, ráku De- 

metríus frá völdum. Einnig varð Pyrrus að rýma lönd fyrir 

Lýsimakkusi, og þá fór Pyrrus til Italíu til þess aö berjast viö 

Rómverja og freista hamíugjunnar þar í landi. Deinetríus setli 

son sinn Aníigonus Gonatas til ríkisstjórnar á Grikklandi, en 

liélt sjálfur skipaflota ti! Asíu, lil þess að leggja undir sig ríki 

Lýsimalihusar. En bonum vanst lítið á í Lillu-Asíu, og á end- 

anum varð hann að gefast upp fyrir Selevkusi; hafði Selevkus 

hann í mjúku varðhaldi, og þar lagðist Demetríus í svall og sæl- 

lífi, og stytti aldur sinn á því (284). 

Um þessar mundir komu Gallar norðan um Prahiu ogJ/a- 

hedo7iíu til Grikklands, og fóru herskildi yfir landið. Ftóle77iœus 

Ceraimus, sá er myrti Selevkus, féll í orustu móti þeim; brutust 

þeir alla leiö til Delfi; en þaðan voru þeir reknir burt, og fór 

allur þorri þeirra til Litlu-Asíu, og settu þar nýtt ríki á stofn, 

sem síðan var kallað Galataland {Galatía) 278’ f. Kr. 

Eptir burtför útlendínga þessara fekk A7itigo7ius Gonatas 

með hyggindum og duguaði lagt uudir sig Mákcdotiíu og Grihh- 
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land. Við Pyrrus frá Epirus, er þa var lieim kominn fráítalín, 

álti liann í ófriði um nokkurn líma, en þess var eigi lengi að 

bíða áður Pyrrus væri drepinn í Argosborg, í áhlaupi einu, er 

hann gjörði þar á næturþeli, (272 f. Kr.), og hélt Antigonus G'on- 

atas þannigyfirráðiim þeim,erhann hafði, og stofnaði ríki í Malie-- 

doníu fyrir ættmenn sína^; hann deyði 243 f, Kr. og þótti hafa 

verið ágœtur konúngur. 

Til þess að sameina Grikki gegn útlendum árásum, og við- 

rétta aptur forna frægð, gjörðu fylkin í Alihœu (280) samband að 

nýju sínímilli, og tóku til foringja yfirsigmann þann,er Aratus 

hét. Sýndi hann þegar, að hann var all vel lil foríngja fallinn, 

enda vóx hiö AhhversTia samhand að afli og álili, og hin helztu 

fylki á Grikklandi gengu í það; en til þess að þrvsta Sp'órtu til 

félagskapar þessa, fekk /Iraíws til liðs við sig Antigonus 2. Doson 

Makedoníu konúng (233—221) og bróður son Antigonus Gon- 

atas; og var það eigi hyggilega gjört af Aratus. Reyndar gálu 

þeir kúgað Spörtu (222), en þegar Makedoníumenn voru komnir 

inn á Grikkland, þáfór a7c/cocrs7ia sambandinu að hnigna. Annað 

bandamanna félag á Grikklandi hafði einnig verið stofnað, erkennt 

var við Ætóliu, og kallað hiö œtohha sambaiid. iFtólar voru 

hreystimenn miklir, en fremur þótti þeir óvandir að siðum, og 

hugðu mest á hagsmuni sjálfra sín; var nú horfin hin forna 

frelsisást, sem áður haföi sameinað Grikki, þá er þeir voru allir 

sem einn maður gegn yfirvofandi hœttu. Aratus, sem vildi sam- 

eina alla Grikki, leitaði í annað sinn liðs hjá jMakedoníumönnuni, 

Var Filippus hinn 3. þá konúngiir þeirra, og úngur að aldri; 

hannvar ófriðsamurog metorðagjarn og varð glaður við, er hon- 

um gafst færi á að skérast í niál manna á Grikklandi. Filippus 

1) Demetrius borgabrjótur -J* 284. 

__ 

A^itigonus Gonatas *j* 243. Demetrius, 

Demetrius 2. Antigonus 2. Doson. 
Rlakedoníu konúngur 243—233. Makedoníu konúngur 233—221. 

Filippus 3.f 221 —179. 

Perseus, 179—168. 
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kúgaði Ætoliwnenn^ en fyrir því, að hann óttaðist alit það, er 

Aratus hafði hjá Grikkjuin, þá gaf hann honum eitur, og lét Ar- 

atus þannig líf sitt (213), en Filippus þótti maður aðverri. Með 
því að Rómverjar fóru að gjörast afskiptasamir um hagi manna 
á Grikklandi, þágjörðist FiY^ppus konúngur bandamaður Kartagó^ 

horgarmanna i hinu Öðru piinverslca striði (214—204), en Róm- 
verjar fengu Spartverja og Ætóla íliðmeð sér; þótti þá Filipp- 
%isi ráðlegast að semja frið, jafnvel þó Ahkear stæðu með hon- 

um og heföu ágætan fyrirliða þar sem hershöfðíngi þeirra Filopö^ 

men var. það heílr verið sagt um hann: aö eins og Milziades 

var hinn/?/rsíi*, ervann ó7/w Grikklandi gagn, eins hafi Filopömen 
verið hinn síöasti^ er þaö gjörði. Epamínondas var fyrirmynd hans, 

enda var hann honum líkur í mörgu. |>egar Araius var fallinn 

frá, varð Filopömen Akkeum og sambandsmönnum þeirra bæði 
sverð og skjöldur og vann mörg frœgðarverk. Ilann varumsíðir 
handlekinn í ðlesseniu og dó þar af eitri (183 f. Kr.)h Eplirað 

Filippus konúngur liafði samið frið við Rómverja, reyndist hann 
þeim þó ótryggur, og beitti vopnum við þá. En er Rómverjar 

höfðu lokið hinu öðru púnversha striÖi sendu þeir lið lil Grikk- 

lands; hét foríngi fyrir því liði Tiius Quinctiiis Flaminínus, hinn 

vaskasti maður; vann hann signr á Filippusi við Kynoskefalœ í 

Þessaliu (197 f. Kr.) og kúgaði hann til að játa því, að Grikkland 
skyldi vera frjáist, eöa með öðrum orðum, að Filippus læki setulið 

sitt burt úr borgunum á Grikklandi, til þess að Rómverjar gætu 
sjálfirsett þángað aptur setulið. þegar Ætólar, sem lengihöfðu 

verið bandamenn Rómverja, snerust í móti þeim og fengu Ánti- 
ochus 3. Sýrlands konúng í lið með sér, þá var þeirra frelsi lokið, 

og þeir urðii einnig Rómverjum háðir (189 f. Kr.). 
Eptir Filippus B. kom sonur hans Perseus til ríkis í Make- 

doniu (179—168). Ilann var engu minni óvinur Rómverja, en 
faðir lians haföi verið, og sagði þeim stríðá liendur, þegarhann 

sá sér fært. Yarðist hann þeim 4 ár af miklum dugnaði, og vann 

nokkrum sinnum sigurá þeim i orustum. Loks sendu Rómverjar 

lil Makedoníu Æmilíus Paulus hershöfðíngja, son þess hins nafn- 

1) þaö er víst, að þeir Eanníbal og Fílopömen önduðust á einu 
ogsamaári, og sumir sagnaritendur segja, að Publ. Corn. Scipio 
hafi þá einnig dáið, en aðrir telja það óvíst. 
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kenda rœöismanns, er féll í orustunni við Cannœ móli Uaunibal. 

liessi Æinilius rauUis var ágœtiir maður sem faðir hans, og skipli 

fíjótt iini þegar hann var tekinn við hersljórn móli Perseusi. 

Fundur þeirra varð hja Pydnaborg (168) og fengu Ilómverjar þar 

sigur, cn Perseus fiýði út í eyjar; þar var hann handtekinn og 

scttur í fjötur og nuttur til Ilómaborgar. Yar haidin vegieg sigur- 

helgi í borginni, þá er Æmilius Paulus kom heim aptur; sat 

Perseus þar í fángelsi og dó skömmum tíma þareptir; en I\]ake- 

donía komst undír yfirráö Ilómverja. Nokkru síöar reis sá maður 

upp í iMakedoníu, sem .InJm/rus het, og var skilmíngamaður; hann 

þóllist vcra sonur Perseus konúngs, og vakti óeiröir í landinu; 

en sá varð cndirþará, Qmnlm Cœcilim Metcllm{MactdQnicui)i 

vann sigur á honum og handtók hann, og gjöröi Mahecloniu að 

Tómversíiu sliatílandi (148 f. Kr.). 

llin alikversliu bandafylki höfðii engan þátt tckiö í ófriðn- 

um miili Ilómverja og Makedoníumauna, og gátu þ\í búizt við 

að lifa í friöi óáreitt af Rómverjum. En Ilómverjum stóö stuggur 

af samheldi Akkea og felagsskap og þóttust sjá fyrir, að hinn 

forni manndómur Grikkja mundi vakna aptur og þjóöin brjótast 

undan annarlegum yfirráöum; þess vegnabeittu þeir öllum brögð- 

um til þess aö kœfa lil fulls og alls [jann litla neista, sem enn 

liföi eptir af grískri frelsisást og grískri manndáö. , þannig boð- 

uöu Uómverjar alla hina helztu menn og merkusta meðal Akkea, 

þúsund aö tölu, til Rómaborgar, lil þess að gjöra þar grein fyrir 

gjöröum sínum meðan ófriðurinn stóö viö Makedoníumenn. Akkear 

gjörðu eins og fyrir þá var lagt og fóru til Ítalíu, var hinn nafn- 

kendi gríski sagnaritari Polybíus einn á meðal þeirra; var nú 

bœði sagnafróðleikur og önnur vísindi á fallanda fæti hjá Grikkj- 

um, eptir því sem þjóðfrelsi þeirra fór hnignandi og Rómverjar 
r 

bældii þá undir sig. þegar Akkear komu til Italíu, sviku Róm- 

verjar þá í Irygðum og höfðu þá í varðhaldi, og að seytján ár- 

um iiönum feiigu þeir loksins heimfararleyfi lil Grikklands, sem 

þá lifðu eptir, og voru ein þrjú hundruð manna. En meðan á 

þessu stóð, höföu Rómvcrjar gjört altsem þeir gátu, til þess aö 

glœða og ala úlfúö og sundurlyndi með Akkeum sín á miili; 

kom þeim það nú í góöar þarfir, aö margir af Grikkjum voru sér- 

plægnirmenn og skorti hreina og fölskvalausa ást á œttjörðu sinni; 

og sá ókostur Grikkja kom fósturjörðu þeirra um siðir á kaldan 
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klaka. fegar tími þótti til kominn létiist Rómverjar myndn 

miðla málum milli Spörtu og Akliea, en \orii þá svo harÖir í 

kröfum af Spartverja hendi, að eigi var hugsandi lil sœtta. 3Ie- 

tcUus hélt her manns inn í landið frá Makedoníu og var sigur 

sæll, en árið 146 f. Kr. tók Lucius JJiínimius, ræöismaður, við 

herstjórn eptir Metcllus, og hann vann fullan sigur á Diæusi her- 

foríngja Akkea í nánd við Kormpuborg. Sú borg var þá fjöl- 

mennust og auðigust allra borga á Grikklandi, en Múmmius lagði 

hana í eyði með báli og brandi, drap karla, en seldi konur og 

hörn mansali, og rœndi þaöan og flutti til Rómaborgar ógrynni 

af gulli og gersemum og alskonar litmyndum og steinniyndum, 

er þar vorii saman komnar, en sem Múmmius manna sízt haföi 

vit á að meln, eins og sjá má af því, aö hann skipaöi mönnum 

sínum, ef nokkurl af þeim listaverkum, er þeir þá fluttu burt, 

skemdist á leiðinni, þá skyldu þeir láta gjöra annað jafn golt 

í staðinn. J>etta hið sama ár var Grikkland gjört að rómversliu 

skattiandi og kallað Aliliaja, þannig var frelsi Grikklands liðið 
undir lok, en leifar hinna fornii vísinda og lisia, sein fyrrum 

gjörði Grikki svo fræga, vorii þáenn eptir í hinu rómverska skatt- 

landi og höfðu mjög mikil áhrif á mentun sigurvegaranna. 

4. EyÖtng Kartag óhorgar. 

(Uiö þriðja púnverska stn'ð, 149—146 f. Kr.). 

Meðan þau tíðindi gjörðust á Grikklandi, er nú voru sögð, 

var nýr ófriður kviknaður með Rómverjum og KaTtagóhoTgar- 

mönnum. ölasinissa Númidíukonúngur var mikill vin Rómverja, 

eins og áöur er sagt, og skákaöi í því hróksvaldi, og svældi lönd 

undan Kartagóborgarmönnum; kærðu þeir þann yfirgáng fyrir 

Rómverjum, en fengii enga réttíng á sínum málum. þar kom 

um síðir, að Kartagóarmenn freistuðu að reka réttar síns sjálfir, 

og áttu vopnaviðskipti við Masínissa; en þó hann vœri þá hníginn 

á efra aldur — hann var þá nírœður — þá varð hann þeim yfir- 

sterkari, og gjöröist þá svo umsvifamikill íAfríku, að Rómverjum 

þólti nóg um aðfarir hans og réðu það af, að skerast sjálfir í 

leikinn. Ilinn forni fjandskapur lil Kartagóborgar kviknaði að 

Dýju hjá Rómverjum, og þó nokkrir hinirhygnari menn í Róma- 

borg, og þar á meðal Scipió Nasica fremstur í flokki, teldu það 

óráð, að leggja Kartagóborg í eyði, fyrir því að Rómverjar myndu 
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falla til aðgjörðaleysis og sæilífiSj er óvinir þeirra va?ru allir að 

velli lagðirj þá fylgdi hinn skapharði, ósveigjanlegi öldúngur 

Mai'Ms Porcívs Cató {Censorím) því svo fast fram, að Kartngó- 

borg væri eydd með öliu, og aiíur þorri manna var honum sam- 

dóma, að afráðið var, að svo skyldi vera, sem þeir Caíó vildu. 

Yoru nú sendir tveir ræðismenn með mikinn her og flota til 

Útica; sú borg er lítið eitt norðar en Karlagó; gjörðii þeir 

Kartagóborgarmönnum þaðan orö, og buðu þeim, að selja af 

hendi öll vopn og hernaöaráhöld. Kartagóborgarmenn þorðu eigi 

annað en gjöra sem fyrir þá var iagt, og fengu Rómverjum í 

hendur vopn sín og skipaflota allan. En Rómverjar létu sér það 

eigi lynda, heldur buðii þcim þar á ofan, að flytja bygð sína um 

2mílur inn í landið ogtaka sér þar bólfestu, meö því aö afráðið 

vœri, að rífa Kartagóborg niöur tii grunna. ^ð svo harðýðgis- 

legum kostum gátu Kartagóborgarmenn með engu móti gengið, 

og kusu heldur, að verjast meðan auðið yrði og falla með dreng- 

skap. Varð nú þjóðin öll sem einn maðiir hæði að vilja og að 

framkvœmdum; konur og karlar, gamlir menn og úngir hjáipuð- 

ust að, og gjöröu sér verjur og vopn, og það með slíkum ákafa 

og eljan, að á skömmum tíma voru þeir orðnir allvel byrgir að 

hvorutvcggja, þótt þeir heföu áður lálið vopn sín af hendi til 

Rómverja. Nú laust iipp ófriðinum (149 f. Kr.). Róniverjar 

sóttu að borginni með ógrynni liðs, bæði á sjó og landi. Borg- 

armenn tóku djarflega í móti og hröktu Rómverja af höndum 

sér, hvað eptir annað. Gekk svo á þriöja ár, þar til er sá mað- 

ur tók Yið herstjórn, er hét PúbUus Cornelíus Sci'pió,'^ sonur 

Æniilius Paulus þess, er vann Makedoníu, en kjörsonur Scipios, 

sonar þess, er vann ílannibal viÖ Zama. Hann var þá úngur að 

aldri, en reyndisl brátt hinn vitrasti maður og mesti hershöfö- 

íngi. llann settist nú um Kartagóborg, og sótli hana af miklu 

kappi. Borgin stóð við sjó á nesi einu framanverðu. Scipió lét 

setja garð mikinn þvert yfrum nesiö fyrir ofan borgina, til þess 

að banna alla aöflutnínga þángað af landi ofan, og annan garð lét 

hann hlaða fyrir ofan hafnarmynniö, til þess að eigi yrðu heidur 

vistir fluttar sjóleið til borgarinnar; en jafnskjótt grófu borgar- 

1) Ilann er optast nefndur Scipió Æmilíanus, og Scipió Afrí- 
canus hinn ýngri {minor), til aðgreiníngar frá Scipió Afrícauus 
hinum eldra {major), er vann Hannibal við Zama. 
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menn skurð á öðrum stað fram til sjdfar, oggátu þannig dregið 

að ser vislir frá fjarlægum stöðum, því að alt land unihverfis 

Lorgina var í höndum Scipiós. Borgin var girt þreföldum múr- 

veggjum; í henni miðri var hœð nokkur og þar á kaslali, er hét 

Byrsa. Eptir lánga umsát og ótal atlögur náðu Rómvcrjar inn- 

göngu f borgina; vörðust borgarmenn sem óðir væru, og varð 

þar ógurlegur aðgángur úti á strætum og inni í húsum; þábauð 

Scipió að bera eld að húsum og kveikja í borginni; læsti eldur- 

inn sig um alla borgina, og þannig var bariztí sex daga og sex 

nætur, svo aldrei varð hlé á; á hinum sjöunda degi voru Uóm- 

verjar loksins komnir að kastalanum; varð þá enn ógurlega hörð 

hríð til þess er 50 þúsundir manna, er í kastalann höfðu flúið, 

gáfust upp og beiddu sér griða, voru þeir síðan seldir mansali, 

en annar borgarlýður var fullinn fyrir báli eður brandi; er það 

sagt, að í Kartagóborg hafi alls verið um 700 þúsundir manna, 

áður Rómverjar komu. Borgin brann til ösku á 14 dögum. ílið 

rómverska ráð bauð Scipió, að lála jafna yfir allar rústir, svo að 
eigi sœist, að þar hefði nokkru sinni menn búiö er borgin stóð; 

segja menn, að Scipió hafi svo gjört, en lagzt hafi það í hann, 

að þegar Rómverjar heföu eigi iengur útlenda óvini að hræöast, 

þá myndu óspektir kvikna innanlands meðal sjálfra þeirra; og 

kom það fram síðar. I>annig leið hin auðuga og víðfrœga Karta- 

góborg undir iok, og þjóö sú, er þar haföi búið, hvarf með öllu 

úr augsýn lifandi manna (146 árum f. Kr.). 

5. ófri ður V ið yiriaius og við Numanzíumenn. 

það var siðvenja Rómverja, að stýra skattlöndum sínum heim- 

an frá Rómaborg og scnda þángað valdsmenn eða skattlands- 

stjóra, eptir því sem þurfa þótti. Valdsinenn þessir kúguðu skatt- 

löndin stórum og fénettu þau á allar lundir. Frá skattlöndunum 

beimtuðu Rómverjar fjölda manns lil liös við sig í allar orustur; 

en hins vegar höfðii skattlendíngar lítil eða engin réttindi gagn- 

vart Rómverjum; hvernig sem með þá var fariö, sáu þeir engan 

kost á að ná rétti sínum, því að dómaravaldið var í höföíngjanna 

höndum í Rómaborg, og engan rétt hjá þeim að hafa. þau einu 

úrræði, er þeir þannig höfðu, voru, að grípa til vopna gegn Róm- 

verjum og verjast yfirgángi þeirra og rángindum, meðan auðið 

varð. 
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Bæöi undan og eptir aö Róniverjar lögöii Kartagóborg í eyöi, 

áltu þeir í ófriði miklum vestur á Sjmni og í Lúsifaníu, (er nú 

heitir Porití^aZ), og lögðu þar undir sig lönd ogborgir; ogþóþeir 

beittu alstaðar brögðum og svikum, þá var þaö, ef til vill, hvergi 

eins og þar vestur. Einn af hershöföíngjum þeirra, sá cr hét 

Galbuj fór ófarir miklar fyrir Lúsitamumö^inuin (151); en Róm- 

verjar hefndu sín ári síðar og kreptu svo aö landsmönnum, að 

þeir beiddust friöar. Galba vildi nola sér neyö þeirra og hefna 

sín, hefir fagurgala mikinu í frammi og segir þeini, að það sé 

ófœrt að þeir búi í svo hrjóstrugu og ófrjófu landi, og vísarþeim 

lil bólfeslu þrjú héröð, cigi samföst, heldur nokkuð langt hvert 

frá öðru; þar voru landkostir miklu betri. Félliist menn a það, 

og uröu margar þúsundir nianna til að flytja sig þángað og setj- 

ast þar aö; en cr þá varði sem minst kom Galba þángað með 

her manns og drap hvern á fætur öörum, sem hann náði tii. 

Cató gamli, er jafnan var vinveittur Spánverjumj kæröi Galba í 

Rómaborg iim þetta níðíngsverk, en eigi er þess getið, að hann 

fcngi refsíngu fyrir. 

Einn af þeim fáu Lúsitaníumönnum, cr undan komust, þá 

er Galba sveik þá sem mest, hét Yiriatus; hann gjöröist nú 

foríngi landa sinna, og varö Rómverjum einbver hinn skæðasti 

niótstööumaöur og sárbeiUasti, er þeir átlu nokkru sinni við að 

skipta. Ilann var ölium þeim kostum búinn er prv'ða ágœtan 

foríngja, og binir rómversku hershöföíngjar fóru hverja óförina á 

fætur annari fyrir honum; gekk svo í 10 ár, þar til er ServiUus 

Cœpíóy rœöismaður, loksins lét myroa hann sviksamlega (140 f. Kr.). 
Um þær mundir hófslófriður Rómverjaviö borg þá, er Nú- 

manzia hét, og sem er frœg orðiu af vörn sinni gegn þeim. Sii 

borg var norðariega á Spáni (í Kastiiíuseni núheitir), og beldiir 

fámenn. Rómverjar höföu þar upptökin sem víöa annarslaöar. 

Árið 137 f. Kr. umkríngdu Númanzíumenn hinn rómverska ræðis- 

mann HostiUus Mancínus og ait hans lið (20000 manns) þar i 

fjöllunum, og heföi þar veriö útgjört um þá alia, eí Númanzíu- 

inenn heföu eigi af göfuglyndi gefiö þeim iíf og grið eptir beiðni 

þeirra. En ráðiö í Eóm viidi eigi beyra talað um grið eða frið; 

var þá Scipíó ÆiniUa^ius sá, er Kartagóborg hafði unnið, og 

þólli þá frœgastur allra manna, sendur vestur á Spán til að jafna 

á þeim. Ilann settist um Nú?nanziu og varnaði borginni að- 
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flutnínga; eu er luingrið þrýsti að borgarmönnum fyrirfóru þcir 

sér allii’j lil þess að komast cigi a vald Rómverjaj og Scipíó hitti 

þar engan mann á lífi, er hann tók borgina 133 árum f. Kr, 

f>annig leið Númanzia undir lok eptir 5 ára vörn. 

Tíberíus Sempróníus Gracclius. 

Forðum höfðu höfðíngjar Rómverja (Palricii) því nær einir 

ráðið öllum hinum helzlu málefnum hins rómverska þjóöveldis, 

en eptir margar og mikiar óeiröir var þeim yfirráðum höföíngj- 

anna lokið. Lýöurinn (Plebeii) hafði fengið mikil völd í hendur, 

og á þíngum var atkvœði hins fátæka eins gilt og golt eins og 

atkvæði hins ríka. iMismunur sá, er fyrrum hafði átt sér stað 

milli höfðíngjanna og alþýöunnar, var þannig orðinn næsta þýð- 

íngarlítill; en hins vegar kom aptur upp mcðal Rómverja annar 

og nýr höfðíngja flokkur, er nefndist Nobiles eða Optímates (eðU- 

bornir menn, abalsmenri)* það voru þeir menn, er voru afkom- 

endur hinna œztu embættismanna hjá Rómverjum, bæði af Pa- 
tricia- og Plebejaflokki. feir, sem vildu komast lil hárra embætta 

og meioröa, urðu aö halda stórveizlur og leika, og verja til 

þess ærnu fé, því að alþýðan heimtaöi slíkt með sjálfskyldu af 

hverjum þeim, er vildi ná hylli hennar og atkvæði á þíngum, 

þegar til kosnínga kom. þannig höfðu auðmennirnir, sem gátu 

staðizt þenna mikla kostnað, bœði ræðismannsembællið og önnur 

hin œztu völd eingöngu í höndum sér, og með því nú aö auð- 

urinn var hinn heizti og beinasti vegur til upphefðar, þá lögðu 

þessir menn mesta slund á að safna honum; þeir féflettu þaii 

skattlönd, er þeir voru yfirskipaðir, og höföu þjóðjarðir allar (ager 

^blicus) í höndum sér. Gagnvart auömönnum þessum var hinn 

efnalilli alþýðumanna flokkur, er óðum fór vaxandi; því að hinir 

fátækari jarðeigendur uröu sniátt og smált sökum skulda að láta 

af hendi jarðir sínar til hinna ríku, flosnuðu siðan upp og kom- 

ust á Yonarvöl. í Rómaborg var saman kominn fjölmennur al- 

þýðnmanna flokkur, er enga atvinnu haföi, og liföi af því, sem að 

hendi barst í það eður það skipti af hendíngu einni, ellegar af 

því, sem höfðíngjarnir (Optimales) gáfu honum, er þcir vildu fá 

atkvœði hans á kjörþíngum; þessi múgur manna, sem engu hafði 

fyrir að fara, var auðfenginn til hverra stórræða sera vcra skyldi, 

ef hann hélt að kjör sín myndu þá batna á einhvern veg. þannig 

10 
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var veitíng allra hinna œztu embætta, bæði lieima í Rómaborg 

og úti um skattlöndin, orðin að eins konar kaupum og sölu; alt 

var undir því komið, hver bezt gat unnið alþýðu múgann með 

fagurgala og fémútum; en þegar svo var komið, þá lá eigi ann- 

að beinna við, en að öll þjóðmálefni enduðu annaðhvort með 

stjórnleysi eða með einvaldsdæmi, hvenær sem einhver maður 

með nógum auði og nógum vitsmunum risi iipp, er hefði lag á 

að hagnýta sér hylli og fvigi alþýðunnar. Einu úrræðin til þess 

að koma þjóðmálefnum Rómvcrja aptur í rélt horf og löglegt, 

virtust reyndar vera þau, aö takmarka nokkuð auð og veldi höfð- 

íngjanna, en hefja og efla alþýðumannaflokkinn með því, aöveita 

honum hlutdeild í þjóðjöröiinum, enda virtist öll sanngirni mœla 

meö því, aö svo væri gjört. 

I>að voru þessi úrræöi, sem Tiberius Semprónius Gracchus 

vildi grípa til, þá er hann hafði hugfcst að endurbæta kjör Róma- 

lýðs. Ilann var eöliborinn maður og þannig einn af höföíngja- 

flokknum. Móðir hans hét Cornelia og var dóttir hins nafnfræga 

Scípiosj þess er vann Hannibal við Zama; hún vareitthvert hið 

mesta kvennval á sinni tíð, og það er sagt, að einn af Egypta- 

lands konúngum haQ beðið hennar, en hún synjað þeim ráða- 

hag, til þess hún gæti því betur slundaö uppeldi sona sinna, 

þessa sera nefndur var og hins, er Cajús hét og var ýngri þeirra 

brœðra; hún haföi verið gipt manni þeim, er Tiberius Gracchus 

hét, ágætum höfðíngja í Rómaborg; systir þeirra bræðra hét 

Semprónia^ hún var gipt Scipió ÆmiUanus þeim, er vann 

Kartagóborg. Tíberíus Sempróníus Grachus fór úngur í hernað 

og fekk ágætan oröslýr; hann var vilur maður og vel lalaður á 

þíngum, manna göfuglyndaslur, og ástsæll mjög af allri alþýðu. 

Með öllum þessum mannkostum gat hann búiztvið, að komasttil 

hinna æzlu valda og nietoröa í Rómaborg, en göfuglyndi hans 

og mannúð knúði hann til að freista endurbótar á ástandi ríkis- 

ins og kjörum landa sinna, þótt hann sæi fyrir, að slíkt myndi 

valda sér hinu mesta hatri af öllu stórmenni og hinum ríkari 

mönnum, og jafnvel ofsóknum og dauða. 

Árið 134 f. Kr. varð hann alþýóuforingi [tribunus plehis)^ 

og úr því hann hafði fengið það embætti á hendur, þá var það 

skylda hans að vaka yfir réttindum alþýðunnar gegn höfðíngja- 

valdinu. Bar hann þá jafn skjólt upp það lagafrumvarp, að gjöra 
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jafnari skipli á öllum þjóðjörðiim. fjetta nafnkenda frumvarp 

hans var kallað: alcralögm [hx agvaria), Eplir frumvarpi þessii 

niátti enginn borgari hafa meiralandaf þjóðjörðum tiliimráða en 

sem svaraði 500 daga plóglandi; en það sem þá varð afgángs, skyldi 

nákvœmlega mælt af nefnd manna, ogsíðan skyldí því skipt með 

hinum fátækari borgurum, en ríkissjóðurinn endurgjalda þeim, 

er mistu nokkurs í við þá tilbreytni. Tsú urðu ríkismennirnir, en 

einkiim öldúngarábið, uppvœgir. Alþýðan hinsvegar lók hörðum 

höndum í móti, og lét engan bilbug á ser ílnna, svo að höfðíngj- 

arnir tóku það eina fángaráös, er þeir höföu, lil þess að frum- 

varp Graccliusar yrði eigi að lögum, og það var, að fá einn af 

alþýðu foríngjum, þann er Octavím hét, í liö með sér til að mœla 

í gegn frumvarpinu. Gracchus leitaðist við á allar lundir, að fá 

hann til að skiljast eigi við sig í þessu velferðar málefni þjóðar- 

innar; en Octavíus var ósveigjanlegur. Nú er Gracchus sá, að 

liann gat engan veg þokað Octavíiisi, þá greip hann til þess ó- 

yndisúrræðis að brjóta lögin: haun bar fram þá uppástúngu, að 
svipta Octavíus alþýðuforíngja valdi. {>^0 var reyndar eini vegur- 

inn til þess að frumvarpi hans yrði frarngengt, en það var laga- 

brot engu að síður. Var þá stefnt þíng, og á því þíngi var 

Octavíus sviptur völdum. því næst var frumvarp Gracchusar í 

lög tekið, og mcnn kvaddir í nefnd lil að skipta löudum; voru 

þeir brœður Tiberim og Cajm oddvitar í nefndinni. Ráðiö og 

ríkismennirnir gjörðu hvað þeir gátu til þess að spilla vinsæld- 

um Tíberíusar hjá alþýðunni; varð hann fyrir þá sök, að bera 

npp Oeiri frumvörp til nýrra iaga, lil þess aö missa eigi hylli al- 

þýðunnar, sem einatt hefir reynzt næsta stopul. fannig stakk 

hann upp á því, að auður sá hinn mikli, er Altalm hinii þriðji, 

konúngur í Fergamurrkj hafðí gefið Rómverjum cptir sinn dag 

(ásamt rneð ríki sínu), skyldi tekinn úr ríkissjöði, og fenginn hin- 

um efnaminstu borgurum, til þess aö kaupa sér fyrir ýms áhöld 

og akuryrkju tól; og fleiri nýmæli hafði hann i hyggju að bera 

fram, er bæta skyldu kjör hinna fátæku meðal lýðsins. Til þess 

að koma öllu þessu í kríng, og fá þá stjórnarbót leidda til lykla, 

er Tiberíus hafði byrjað á, var honum því einkar áríðandi, að 

geta haldið alþýðuforíngja völdum næsta ár. Sá dagur kom, 

að kosnir skyldu alþýðuforíngjar að nýju. Hinn fyrsta dag, er 

kosið var, fór allt vel og Tíberíus fekk flest atkvæði, en þálýslu 

10* 
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inólslöðumenn hans yfir því, að kosníngar væru ógyldar, og varð 

þá að hœlta við svo búið. Tíberíus sá að óvinir hans voru til 

als búnir; gekk hann þá meðal lýðsins, og hafði börn sín með 

sér, og hét á menn lil fylgdar við sig og liöveizlu. Daginn eptir 

varaptur gengið til kosníngar, var þíngið allvel sólt, en þó voru 

margir af vinum Tíberíusar \ið kornhirðíngu á landsbygðinni og 

eigi viðstaddir. j>íngiö var háð undir herum himni fyrir neðan 

CapiíoJiu7n, en öldúngaráöið sat á fundi þar allnærri og heyrði 

alt, er fram fór á þínginu. þeir sem voru mestir ákafamenn 

meðal ráðherranna skoruðu á ræöismanninn, aö neyta valdsins 

og hleypa upp þíuginu, en hann kvaðst eigi vilja stofna tilvand- 

ræða, I>á stóð upp sá maður, er Scipió Nasíca hét, og var œztl 

prestur (pontifex 7naximus) Rómverja og mælti: »rœðismaðurinn 

svíkur lýð og land ; fylgi þeir mér, sern vilja frelsa hvorttveggja!« 

í>ustu nú ráðherrarnir og þeirra föruneyti þángaö sem þíngið stóð, 

og allir voru vopnlausir fyrir, en ráöherraflokkurinn hafði kylfur 

og ýms barefli að vopnum. Tvíslraðist allur þíngheimur, en 300 

manns féllu og Tiberius Gracchus einn á meöal þeirra (133 f. 

Kr.); var líki hans kastaö í Tíberá, eins og hann heföi veriö ó- 

bótamaöur. Scipió Nasíca varð eigi vært í Rómaborg eptir þessi 

tíöindi, og andaðist litlu síðar austur í Asíu. 

I>að rœöur að iíkindum, að slíkt glæpaverk seni þetta, aö 

drepa alþýöuforíngja, er eptir rómverskum lögum var uheilagur 

og friðhelgurfl, myndi eigi sefa heldur æsa þann flokkadrátt, er 

átti sér slaö i Rómaborg, og sem svo mikil brögð voru að, að 

lil mestu þjóövandræða horföi. Ilöfðinqjar^iir hélu hverir öðr- 

um aö fylgjast enn betur en áður aö hverju máli; undir því var 

allur hagur þeirra kominn. í>eir höföu enn, því nær einir, í 

höndum sér öll hin æztu embælti, ríkistekjur, skaltlöndin og 

dómsvaldiö, og það var einkum þetta síðast nefnda, er olli því, 

að hvað sem þeir höföust að, þá var þeim aldrei refsað, því að 

dómendur voru allir af þeirra flokki. En hins vegar efldist einnig 

alpýðuflo'kliurimi í Rómaborg og jókst stórum við það, að fjöldi 

manua af Ílalíu og úr skatllöndunum, sem þótti sér misboðið af 

yfirdrotnan höfðíngjanna, gekk í liö með honum og fekk á ýmsa 

vegu hlutdeiid í borgararéttindum hans. 

Scipió Æmilianus var oddviti alls stórmennis í Rómaborg 

um þær mundir, og víðfrægur af sigri sínura yfir Kariagóborg 
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og Númanziu; hann var alþýðunni mjög mótsnuinn, og er liann 

frétli lát Tíberíusar Graccbusar mágs síns, þótti bonum það orðið 

að maklegleikum. Eptir að hann kom heim til Róms frá Nú- 

manzíu, kom hann því til leiðar, að menn gáfu frá sér að skipta 

þjóðjörðunum eptir frumvarpi Gracchusar; en því staríi hafði verið 

haldiö fram, þó Gracchus sjálfur væri látinn. Skömmu síðar fundu 

menn Sci^ié einn morgun veginn í rekkju sinni (129 f. Kr.). 

það var þessu næst, að Cajus Gracchus, bróðir Tíberíusar, 

hófst upp til mótslöðu við höfðíngjaflokkinn í Rómaborg, og lók 

þar lil óspiltra málanna, er bróðir hans hafði orðið frá að hverfa. 

Ráðherrarnir höfðu niikinn ótla af Cajusiy fyrir því, að hann var 

enn mciri ákafamaður en bróðir hans og allra manna málsnjall- 

aslur. I>ess vegna var hann sendur lil Sardínareyjar (126), og 

var þar féhirðir (Quœstor) við herinn. Ári síðar bar Marhus 

Fulvms FlaccuSj ræðismaður, og mesli alþýðavin, það frumvarp 

fram, að allir búendur á ftaliu fengi rómvcrslcan horgararett; 

en öldúngaráðið í Róm kom Fúlvíiisi af sér um tíma, mcð því 

að senda liann með lið til IHassilíu íGalIíu, erhaföi beðið Róm- 

verja liðveizlu gegn árásum Galla þar í nágrcnninu; gekk hon- 

um sú för allgreiölega, og frá þeim tíma var það, að Rómverjar 

eiguuðust suðurhluta Gallín, næstan Alpafjöllum, er þeir kölluðii 

shaittandió (Provincia), Oeirðirnar heima í Rómaborg mínkuðu 

eigi fyrir það, þó þessir menn vœru sendir burtu; og þegar 

minst varði, kom Cajus Gracchus heim frá Sardínarey, og hafðí 

tekið heimfararleyfið hjá sjálfum sér. Varö hann nú alpýðufor- 

ingij tvö árin, hvert eptir annað (123, 122), og gekk fast fram 

í því, að eyða ofríki höfðíngjanna. Ilann fekk ýmsum nvjum 

lögum tii leiðar komið, er miðuðu til að bæta kjör alþýðunnar; 

hann tók dómsvaJdið frá ráðinu, og fekk riddurunum það í hendur; 

og urðu þeir upp frá því einskonar stétt út af fyrir sig, mítt á 

milli alþýðunnar og ráðsins; þó voru þeir öllu fremur höfðmgjun- 
um háðir; þeir IiöfÖu rikistekjurnar að léni og guldu leigu af, 

hOfðu þeir jafnan ærið fé undir höndum, og máltu sín þess vegna 

mjög mikils hjá þjóðinni. 

Öldúngaráðið sá nú, að eigi mátti svo búiö standa, fyrir því 

bcitti það brögðum, og fekk einn af alþýðu foríngjum, þann er 

Marhus Livíus Drúsus hét, til þess að gánga enn frekar í uppá- 

slúngum sínum, en Cajus Gracchus hafði gjörl. þannig vildi 
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Cajus láta stofna tvær rómverskar nýlendur, alþýðunni til gagns, 

en þá fór Drúsus því á fíot, að stofnaðar yrðii 12n5’Iendur. Ál- 

þýðan, sem allajafna var hviklynd og skamsýn, snerist þá frá 

Cajusi, og kaus hann eigi til foríngja síns næsta ár, og þá var 

ekki vandfarnara við hann úr því, en hvern valdalausan mann, 

Ó^imiuB ræðismaðiir, og mesti óviuur Cajusar, tók til þess valds, 

er hann þá hafði, lét menn vopnast, og veitti þeim Fúlviusi og 

Cajusi aðgöngu. I>ar féll Fúlvíus og 3000 manna með honum. 

Cajus Gracchus fíýði imdan og lét einn af þrælum sínum veila 

sér bana (Í21). Ilöfðíngjarnir fögnuðu mjög sigri þessum, og 

Ópimíus lét í minníngu hans reisa hof mikið, sem eignað var 

gyöjunni Concordíu (eindrægnisgyðju); en hér mátti segja sem 

optar: að skamma slunð verður hönd höggi fegin. 

Cajus Maríus. 

Cajus Maríus hefir maður heitið; hann var frá borg þeirri, 

er Á7'pmu7n hét; það er skamt fyrir sunnan Róm. Mai'ius var 

lítillar œttar og ólst npp við fátækt og harðrétti, og fór allrar 

þeirrar fræzlu á mis, sem þá var títt að veila ríkra mannabörn- 

um. Frá barnæsku kyntist hann allri þeirri ánauð og niöurlæg- 

íngu, er aiþýðan mátli sæta af höföíngjunum; snemma var 

hann ákafamaðiir mikill í skapi, metorðagjarn, harðgjör í öllu, og 

ól ramma heipt í huga til höföíngjnnna. Dans er fyrst getið við 

hernað á Spáni, undir forustu Scipiósy þá er Númanzía var unnin; 

fekk hann þar svo mikið orð á sig af hreysti sinni og framgöngu, 

að Scipió lét sér þau orö um munn fara, að sá tími mundi koma, 

að Kanws kæmi í sinn stað og yrði æztur hershöfðíngi Rómverja, 

Marius fesli þau orÖ í huga sér. Ilann varö þvínæst alpýöuforingif 

og meðan hann hafði þau völd á hendi, undraðist margur það 

þrek og þann dugnað, er hann þá lagði fram, því að ekki var 

við smámenni að etja, þar sem höfðíngja flokkurinn allur stóð í 

móti. þó tókzt honum smátt og smátt, að komast til hinna œðri 

valda, hversu sem höföíngjarnir reyndu að afstýra því, þángað til 

að óciröirnar við Júgarta (frá 112—106) veittu honum sigur 

yfir þeim. 

Nú víkursögunni suður til Afrilcu, Masinzssa konúngur hinn 

gamli var fyrir löngu liðinn uudir lok; Micipsa konúngur, sonur 

hans, var ogdáinn, en eptir hann voru komnir til ríkis synir hans 
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tveir og bróður sonur sá, er Júgúrta het; hann var einhverhinn 

mesti ódrengur; hann vildi einn raða ríki í Númidíu og lét því 

myrða báða þá frœndur sína. Rómvcrjar höföu átt viðskipU við 

Númidíu konúnga síöan á dögum púnverska stríðsins, og skár- 

ust þess vegna í málið. Rómverskur her var sendur UI Númidíu, 

en Júgúrta mútaöi hershöfðíngjum og samdi frið við þá með 

góðum kostum (111 f. Kr.). f)á reis sámaðurupp, er ^lem^mus 

hét og var alþvðuforíngi; hann leiddi mönnum fyrir sjónir, hversu 

svívirðilega höfðíngjunum fœrist; þeir léli Júgúrta múta sér og 

gjörðu þjóðinni hina mestu vanvirðu; krafðist Memmius, að Jú- 

gúrtu vœri boðið, að koma lii Rómaborgar og segja, hverjir þeir 

vœru, er dirfst hefðu að þyggja mútur. Júgúrta kom til Róms, 

sem honum hafði vcrið boðið, en þar tókst þá eigi betur til en 

svo, að hann kom fémútum fyrir sig, og ekki varð af ransókn 

yfir þeim mönnum, er grunaðir voru um að mútur hefðu þegið. 

Snéri Júgúrta við það heim oplur í ríki sitt, og mælti, þá er 

hann fór úr Rómaborg: »þessi borg er föl, hvenær semeinhver 

vill kaupau. Rómverjar scndu reyndar lið að nVju suður til Númi- 

díu, til þess aö hafa gætur á Júgúriu, en það fór þá eigi betur 

en svo, að Júgúrta krepti þannig aö því liöi, að hinn rómverski 

hershöfðíngi varð að þyggja líf og grið af honum (110). Núvar 

Rómverjum nóg boðið, og sendu þeir ari síðar Qvintus Cœcilius 

Metellus {Numidícus), ræðismann, með nýju liði á hendur Júgúrtu. 

A/eíeZíws var ágætur hershöfðíngi og enginn fédráttarmaöur. Cajus 

Maríus íoringl (Legatus) í liði hans. Urðu nú raikil umskipti 

í Númidíu, er þessir menn komu lil herstjórnar; fór Júgúrta 

alstaðar halloka fyrir þeim, og loksins krepti svo að honum, að 

hann hrökk undan og flýði til Bohkusar konúngs í Mauritaniu, 

tengdafööur síns. 

En jafnvel þó þeir Metellus og Marius væru mörgum hinum 

sömu koslum búnir, óvingaðist þó brátt með þeim. Metellus var 

einn af höföíngjaflokkniim, og scm hann varð þess vísari, að 

Maríus vildi verða rœbismabury lagði Metellus fæð á hann, og 

það var lengi, að hann vildi eigi leyfa honum aö fara til Róms 

í þeim erindum; en eptir iögunum varð hver sá, er sækja vildi 

um ræðismannsembællið, að vera sjálfur viðstaddur í Rómaborg. 

Melellus gjörði jafnvel gis að Maríusi, er tilrœtt varð um þetta 

efni, ogsagði: »aðnægur tími væri fyrir hann að sækja um ræð- 
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ismannsvöldiu, þegar sonur sinn færi að sækja um þauc. En 

sonur Metellusar var þá í liði föður síns og á tvítugsaldri; en 

enginn mátli sækja um ræðismannsembœttið ýngri cn 42 ára. 

Yið þelta óx liatrið enn meir cn áður hjá Maríusi lil höföíngj- 

anna; hann fyrirleit kveifarskap þeirra og fegirni, virti lítils ment- 

un þeirra og kunnáltu í grískum fræðum. Dann sagði: »að það 

sem þeir heföu lesið í bókum, það heföi hann þegar framkvœmt 

í verkinu; hann hefði að vísu fyrstur sinna œttmanna beðizt eptir 

ræðismannsembœtti, en slíkt hið sama hefðu hinir fyrstu ætlfeður 

höföíngjanna gjört«. Ilann kom sér því næst í mikinn kærleika 

hjá liösmönnum sínum, var þeim mildari og epliriátari en áður; 

sagði, er hann átti lal \iö þá, að Metdlus væri fégjarn maður, 

og I6li af ásella ráði ófriðinn dragast lengur en þörf kreföi, ein- 

úngis til þess að geta sem lengst setiö í hervöldum; væri sér 

fengin í hendur yfirsljórn hersius, þá skyldi hann sýna mönnum, 

hvort eigi niœtti leiða ófriðinn til lykta á skamri stundu og ná 

æskilegum friöi. Loks fekk hann leyfi að fara til Rómaborgar, 

eu er hann var þar kominn, varö hann þess bráöum vísari, að 

öll alþýða borgarmanna var honum vinveitt, og álti hann það að 

þakka bréfum þeim, er gengið höföu niilli hersins á Afríku og 

borgarmanna í Róm. Maríus flutli ræðu cina, og fór mörgum 

og djörfum orðum um dramb og ágirnd ogbleyöuskap höföíngj- 

anna; þótti mönnum honum segjast vel, og var hann lil rœbis- 

7nanns kjöriun; og þó rábiö hefði lengt herstjórnarvöld Melell- 

usar um eittár, þá var Mariusi þrátt fyrir það af aiþýðunni falin 

áhendur yfirsljórn hersins í Afn'ku (107 f. Kr.). Jók nú Jianus 

liðsana sinn, ekki einúngis með rómverskum borgurum, eins og 

ætíö haföi verið venja, heldur meÖ mönnum af hinum lægstu 

stéllum, erekki höföu rómverskan borgmannarétt; hanntókjafn- 

vel þræla lil hersins; því að hann leit einúngis á hitt, að draga 

aö sér dugandi menn, hverrar stéttar sem þeir væru, og einkum 

þess hátlar, erhaun mælli siðan Ircysta til að brjótast mólihöfð- 

íngjunum. 

Litlu áöur cn Maríus kom aptur til Afríku og tók við her- 

stjóru, var Metellus farinn þaðan, og var honum gramt í geði 

yfir því, að annar maður skyldi þannig leiða ófrið þenna móli 

Júgúrlu lil lykta, er hann sjálfur haföi því nær á enda kljáð, og 

iijóta alveg uppskerunnar af því, scm annar hafði niðursáð. 
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Skömmum líma þar á eptir kom sa maður til ^lariusar, og 

gjörðist féhiröir liösins, er het Lúcius Coryielíus SúUa. Hann 

var af hinni nafnkendu Corneliusar-œtt, er svo marga ágæla 

menn hafði taliö meöal Rómverja. J>eir Marius og Súlla voru 

mjög ólíkir menn um marga hluti. Sagnaritarinn Sallústius, sem 

hefir ritað agæta sögu um óeirðir Júgúrtu, lýsir Súlla á þessa 

leið: i)SúlIa var jafnvel að sér í bókmentum Grikkja sem Róni- 

verja, hann var háneygur í anda, hneigður til munaðar, en þó 

miklu fremur til mctnaöar. J^egar hann hafði lítið að starfa var 

hann sællífur, en aldrei iét liann sællífið tefja sig frá störfum. 

Uann var málsnjall, slægvilur, vinsæll, og allra manna lægnastur 

á að dylja fyrrællan sína fyrir öörum, fémildnr, og þó að hann 

vœri hinn hamíngjusamasti áður en borgarastríðin hófust, þáyfir- 

sleig hamíngjan aldrei gjörfugíeika hans, og er því torvelt að 

segja, hvort vísa skuli til fyrirrúnis hreysti hans eður hamíngjuB. 

f>á er Sw?/a kom til Afríku var hann óvanur hernaði, enáskönim- 

um tíma lók hann miklum framförum í þeirri ment; hann varð 

hvers manns hugljúfi í hernum, og Maríusi sjálfum fanst mikið 

til um hann og varð vel til hans. 

þá er Jliflr/us var tekinn við herstjórn krepti óöum að Júgúrtu. 

Bolilais sá einníg silt óvœnna og lét á sér skilja, að hannmyndi 

selja fram Júgúrtu, ef til þess kæmi, Maríus fól Súllu áhendur, 

að semja við Bokkus um þaðefni; var það að vísu glæfraför, en 

SúIIa leysti erindiö svo vel af hendi, að Bokkus seldi honum fram 

Júgúrtu; var Júgúrta settur í fjötra og flutti IMaríus hann þanníg 

til Rómaborgar og hélt dvrðlega sigurför inn í borgina, en Jú- 

gúrla gekk fyrir vagni hans (106). Jiigúrtu var því næst kastað 

í dýflissu, og dó hann þar litlu síðar. En er sá orðrómur lagðist 

á, að Súllu væri engii síður en Maríusi að þakka hin góða enda- 

lykt, sem stríðiö hefði fengið, þá fyltist Maríus að nýju heipt og 

hatri til höfðíngjanna og einkum lil Súllu, er honum virtistkasta 
rýrö á sig og þá sæmd, er hann hafði til unnið. 

MeðanRómverjar áttuíhöggi við Júgúrtu suður áAfríku,bárii 

ný og óheyrð vandræði að höndum heima á Ítalíu, úr alt annari 

átt. Norðan af Gcrmaniu (pjóðtcrjalandi), er Rómverjar þektu 

þá að eins að nafni, komu ókunnar þjóðir, er menn nefndu Cimbra 

og Tevtóna, og stefndu suður til Ítalíu. l>essir menn voru mikiu 

meiri vexti og ófrýnilegri, en aðrir menn, er Rómverjar höfðu 
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nokkm sinni fyrr séð, og önnur höfðu þeir vopn og búnað og : 

háttalag; svo var mannfjöldinn mikill a suðurgöngu þessarij að 

nema mundi 300 þúsundum; var þar samankomið bæði karlar og 

konur og börn. Ekki er mönnum kunnugt um ferðalög þessara 

þjóða, fyr en að Cimbrar-komdi fram suður undir Alpafjöllum 

aiistarlega. þar kom Fapírim CarbOj rómverskur rœðismaður, í 

móti þeim með allmiklu liði og baröist við þá, en fekk ósigur. 

f>að hét Noreja á landamærum Íllyríu, er þeir börðust 113 árum 

fyrir Krist. Nú liðu svo nokkur ár, að menn urðu eigi varirvið 

Cimbraf fyv en árið 109 f. Kr.; þá eru þeir komnir vestur á GaUiu, I 
og krefjast þar bústaða. J>á fór Június Sílanus, ræðismaður, til 

móts við þá og álii við þá oruslu; fór það á sömu leið, að hann 

fekk ósigur, Tveim árum síðar {107)réöst Cassius Longínus væfils- 

maður í móli þjóð þeirri, er Tigúrínar hétii, og voru frá IJelvetiu, 

en höfðu slegizt í för með Cimbrmn; svo fóru þeirra viðskipti, 

að Longínus beið ósigur, og féll sjálfur, f>ó fóru engir meiri ófarir i 

fyrir þjóðum þessum, en hinir rómversku hershöfðíngjar ManJíus 

Maximus og Servilius Cœpio (105); þeir höfðu um 80 þúsundir 

manna og börðust við Germani (f>jóðverja) nálægt Ehódanusí\\ó\\\ 

féll þarnálega hver maður af Rómverjum, og alt, sem þeirhöfðu 

meðferðis, komst í heudur sigurvegaranna. Nú var eigi annað 

sýnna, en að vogestir þessirmyndu halda viöstööulausttil Róma- 

borgar; ríkið var í voða og menn sáu eigi önnur úrrœði, en að 

gjöra Maríus, þólt hann vœri þá íjærverandi og suöur á Afríku, 

að rœðismanni, og senda hann norður móti þessum afarmennum, 

er nú vofðu yíir landi og Ivð; og af því ófriöur þessi dróst svo 

lengi, þá var hann hvað eptir annað kjörinn ræðismaður, og hélt 

því embœtti um 4 ár í sífellu, frá 104—lOÍ f. Kr. f>að er og sann- 

ast aö segja, að Rómverjar áttu eigi um þær mundir völ á öðr- 

um manni, er betur væri til þess fallinn fyrir margra hluta sakir, 

heldiir en Marius, að gánga í móti jafn tryllum þjóðum, sem ^ 

Cimbrar voru og Tevtónar. Nú heldur IMaríus iiði sínu norður 

yflr Alpafjöllog vestur að Rhódanus fljóti í Gallíu, setur þarher- 

búðir og víggirðir þær hið bezla. En það er að segja af þeim 

norðurþjóðunum, að þær höfðu þá skipt sér í tvær sveitir; héldu 

Cimbrar suður um Týról og ætluðu þann veg ofan á ítaliu; en 

Tevtónar vildu berjast við Maríus í GalHu, f>ess var heldur eigi 

Icngi að bíða, áður Tevtónar kœmi að herbúðum Maríusar og . 
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byði lionum orustu; höfðu þeir óflvjandi her og fóni með ópi 

iniklu og óhijóðum. En Maríus fór að engu óðlega, enlétliðs- 

menn sína venjast við að sja og heyratil þessaóþjóðalýðs; gekk 

svo um liríö. Tevtónar gjörðu áhlaup á herbúðir Maríusar, en 

urðufráað hverfa við svo búið. Leiddist þeim nú þóf þeita, tóku 

sig upp þaðan og héldu öllii liðinu ofan með fljótinu, spurðii 

Rómverja svo sem í skopi: hvort þeir ætlu eigi að bera kveðjur 

konum þeirraí Rómaborg, því að iiú œlluðu þeiraðfara þángað. 

Maríus lét þá fara leiðar sinnar, en hélt í humótt á eptir þeim, 

lil þess er þeir voru komnir í nánd við borg þá, er hét Aquœ 

Sextiæ (nú Aix á Frakklandi). |)ar selti Maríus herbúðir sínar, 

og segja menn, að hann hafi valiö þar herbúðaslœðið, er mjög 

varlítiðum vatn. En er liðsmenn hans kvörtuðu um vatnsskort- 

inn, benti hann þeim á herbúöir óvinanna og mælti: »þarnageUð 

þið fengið nóg vatn!» þessu nœst tókst orustan og stóð í tvo 

daga. Tevtónar börðust af mikilli hreysli og hugprýði, enhvorigt 

var einhlýtt gegn herkunnáttu Rómverja og ráðkænsku Maríusar; 

vann hann þarfrœgan sigur (202). Um 200 þúsundir segja menn 

falliðhafaaf Tevtónum, en 80 þúsundir verið handteknar, og þar 

ámeöal konúngur þeirra Teutobohh Koma Tevtónar aldrei síðan 

við sögur. Jíegar Maríus fœrði guðunum þakkarfórnir eptir sig- 

urinn, komu sendimenn til hans frá Rómaborg með þáorðsend- 

íngu, að hann væri í fimta sinn kjörinn ræðismaður, því að Cimbrar 

Yoru enn eplir óunnir. 

Nú víkur sögunni tii Cimbra. Velurinn næsta eptir fall 

Tevtóna lögðu þeir suöur Alpaíjöll og rendu sér á skjöldum of- 

an eptir jöklum, og komu svo niður í bygð á Ítalíu. Lútazim 

CatúluSf rómverskur hershöfðíngi, kom til móts við þá norður 

við Aáz’írfi-fljót, en varð að hopa fyrir þeim; er sagt þeir haQ 

fœrtstéltir í ána, bæði grjót og stórar eikur, og komizt svo suð- 

ur yfir hana. Skömmu síðar kom Maríus vestan úr Gallíu með 

sína menn til liðs við Catúlus; var þá allur liðsafli þeirra beggja 

til samans 55 þúsundir vígra manna; þóllust Rómverjar nú við- 

búnir að berjast við Cimbra. Cimbrar höfðu enn eigi frétt ó- 

farir Tevtóna og sendu menn lil herbúða Rómverja þess erindis, 

að biðja þá veila sér og félögum sínum {Tevtónum) land til í- 

búðar. Marius varð fyrir svörum og mælti: Dverið eigi hug- 

sjúkirum bræður yðar, þeir hafa þegarfengið jarðnæði, og miinu 
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halda því nm aldur og æfiB, En er Cimbrar heyrðn þessi líð- 

indi, þokuðn þeir liðinn nær og tókn að fylkja því á völlum nokkr- 

nm (Cam-pi Eaudii) skamt frá ycrónahorg (101). I>eir höfðii 

járnhlífar og hvíta skjöldu, sverð og spjót að vopnnm; þá, sem 

fremstir stóöu í fylkíngn, höfðu þeir fjötrað saman, tii þess að 

enginn einstaknr maðnr skyldi flúið geta og fyikíngin þannig 

rofna. Marim fylkli liði sínu þannig, að Gimbrar áltu að vega 

móti sólu og moidryki því, er vindurinn feykti npp á völlunum; 

fylkíngum Calúlusar haföi hann skipað þar, sem ólíklegt var, að 

þœr myndii geta komið að mikln haldi, og bendir það til þess, 

að IMaríus vildi einn hafa sæmd af sigri; en það tókst öðnivísi 

lil: þegar ornstan hófsl, varð rykið svo mikið á völlunum, að 

Marítis misti sjónar á Cimbrum og reikaði svo nm hríð aptur og 

fram um völluna, að hann fann þá eigi; en þegar hann loksins 

rak sig á Cimbra var Catúlus því nær búinn að vinna sigur á 

þeim. Cimbrnr börðust með fyrsta sem óðir væru, enbráltnrða 

þeir yfir komnir af mæöi, var bœöi að sólar hitinn var mikill og 

fjötrar þeir, er þeir höfðu lagt á sig, voru þeim tii hins mesla 

meins; sneri þá mannfallinn ákaflega í liö þeirra; en erkonnrnar 

sáu fall manna sinna, réðu þær sér sjálfar bana og börnum sín- 

um, svo að þœr yrðu eigi handteknar af Rómverjum. Sagt er 

að 140 þúsundir af Cimbi'um hafi falliö í orusUi þessari, en GO 

þúsundir verið handteknar. Ilérfór fyrir Cimbrum, sem Tevton- 

um áriö áður, að þeir hverfa úr sögnnni eptir þenna dag. En 

það má segja Maríusi til lofs, að með því að sigrast á Tevtón- 

um og Cimbrum, þá frelsaöi hann ekki einúngis Rómalýð frá 

eyðileggíngn, heldur og einnig menlir og vísindi hinna suðlægu 

þjóða. Eplir þessi afreksverk hélt hann heim til Rómaborgar, 

tók lýðurinn á móti honum með hinum mestu virktum, og kallaði 

hann hinn priðja höfund Eómaboi^gar. 

En jafnskjólt sem Rómverjar voru lausir orönir þeirravand- 

ræða, er nú var frá sagt, hófust aptur innbyrðis óeirðir meðal 

sjálfra þeirra. I>að gat aldrei um heilt gróið milli þeirra tveggja 

ílokka, höfðíngjanna og alþýðunnar, eins og opt hefir veriö á 

minnst. fó Maríus væri liinn ágætasti hershöföíngi, þá var hann 

sizt sá maður, er lagaður vœri til þess, að eyða flokkadráUum 

innanlands, eða saraeina og friða borgarmenn heima í þjóðmál- 

efnnm þeirra. Hann var þvert í móli hinn ákafasti flokksforíngi, 
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og nú, þegar hér var komið, var lionum mest um það hugað, 

að gela oröið ræöismaður hið sjötta sinni, en til þess varð hann 

að úl býta miklu fé á báðar hendur. Ilöfðíngjarnir, og Metellus 

í broddi þeirra, stóöu fast í móti honum, en I\Iaríus fekk í fylgi 

með sér Ivo menn, er voru ákafir alþýðuvinir: Appuleius Salúr^ 

nÍ7ius og Servih'us Glaucía; varð hinn fyrnefndi aJþýðuforúigi, 

en hinn síöarnefndi dón'istjóri (Prccíor) árið 100 f. Kr. Satúi'- 

ninus bar þegar upp frumvarp til nýrra laga um þjóðjaröaskipt- 

íngu, líkl því er Gracchus hafði áður komiö fram með, en þá, 

sem í móti mællu, lét hann drepa; Metellm varö að fara af landi 

burt. Uröu nú svo miklar óeirðir millum manna í Ilómaborg, að 

Maríus sá, að lokiö mundi virðíngu sinni, nema hann skiidi við Sa- 

lúrnfnus; en sú varð endalykt þess manns,að höröíngjar gripu tii 

vopna; Satúrnínus flýÖi W\ Capítóliuni-vígis og var drepinn síðan. 

En af öllu þessu hnignaði vinsœldum Maríusar, og litlu síöar 

hófst Bandamannastríðiö og uppgángur SiíPw, er gjörðist hans 

skœðasti mótstöðumaður, og varð honum yfirsterkari að síðustu. 

J>essir sérplægnu menn, Satúrnínus og hans kompánar, er 

mestu réöu árið 100 f. Kr., höföu einúngis hugsað um það, að seðja 

drotnunargirni sína, en ekki um hitt, að ráöa bót á meinsemd- 

um þeim, er þjáöu Rómverjalvö; en þær voru : hinn mikli mis- 

munur á efnahag manna, hlutdrægni dómendanna, og óánægja 

bandamanna á Ítaiíu. Mcðan ráðherrarnir (Senalores) voru dóm- 

endur, urðu skaUlandsstjórarnir œtíð sýknir saka, hversu sem 

þeir SYO höfðu féfletí skalllöndin; en síðan riddarar höföu fengið 

dómsvaldið í hendur, þá áUi hiö gagnslæða sér stað, þeir seni 

reyndu að afstýra því, að skatllöndjn vœru féflett, þeir vorii nú 

dæmdir, en hinir sluppu óhegndir. Bandamenn Rómverja á Italíu 

höfðii margopt fengið von um, að geta öðlast rómverskan borg- 

mannaréU, en jafnan verið prettaðir; og árið 95 f. Kr. voru allir 

þeir víösvegar af Ítalíu, sem náð höföu rómverskum borgararétti, 

nákvæmlega aðgreindir frá Rómverjum, og við þaö óx óáuœgjan 

sem mest. 

Árið 91 f. Kr. bar Marlcús Livius Drúsus, alþýðuforíngi, upp 

þau lagafrumvörp: að breyta skyldi kornlögunum og skipta þjóð- 

jörðum jafnar, til þess aöbælakjör hinnafátæku; að breyta skyldi 

dómsvaldinu þannig, að bœði væru kvaddir til dómenda menn 

úr öldúngaráðinu og af riddaraflokknum; að friða skyldi banda- 
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menn á Ílalíii með þvíj að veita þeim öllum jafnrétti með Róm- 

verjum. Ilin tvö frumvörp, er fyrst voru nefm], urðuað lögum, 

fyrir því að alþýðan og meiri hluti öldúngaráösins féllst á þau, 

en hinu þriðja frumvarpinu var hrundið; og þegar Drúsus lét 

eigi huginn bila fyrir þá skuld, heldur gjörði hvað hann kunni 

til þess að fá einnig því framgengt, þá var hann myrliir. Féliii 

því næst allar hans réttarbœtur um koll. En er Italir sáu, að 

Rómverjar vildu eigi veita þeim jafnrélti með sér, þá gjörðu þeir 

samtök móti Rómverjum, og sögðu þeim stríö á hendur; þannig 

hófst bandamannastriðið {belluin sociale), erstóðfrá9I—88 f. Kr. 

Gengu flestar hinar ítölsku þjóðir í samband þetta, en helztar 

þeirra voru ðJarsar og Sam7iitar, Bandamenn þessir settu stjórn- 

arskipan hjá sér líka þeirri, er Rómverjar höföu, og gjörðu borg 

þá, evCorfiniwn heitir, í Sabínalöndum, að höfuöborg sinni. Fyrst 

framan af veitli bandamönnum öllu betur en Rómverjum, en er 

fram i sótli, varö SiWa drjúgastur og vann marganágætan sigur. 

Mainus hafði einnig herstjórn á hendi í ófriði þessuni, en bœði 

tók nú elli og heilsubrestur að sækja á hann, og svo var hann 

bandamönnum fremur meðmæltur undir niðri; þess vegna beitti 

hann sér ekki aö neinu ráði, en fór hægt og gætilega með 

sínum herflokkum. Bandamenn voru hreyslimenn niiklir og vanir 

orustum með Rómverjum, er þeir jafnan höföu verið skyldir til 

að fylgja þeim, hvar sem þeir áttu ófrið við aðrar þjóöir; hers- 

höföíngja höfðu þcir örugga, svo að ósýnt var hverjir sigrast 

myndu ; hér viö bættist það og, að 3Iiþ7ndates /u’nn mikU, kon- 

úngurí Fo7itus, voíöi yfir Rómverjum austur í Asíu; leiddi þetta 

hvorllveggja UI þess, að ráðið í Róm lét smált og smátt tilleiö- 

ast, að veita banda^nönnum rÓ77ive7'skan borgmayinarcU. þó voru 

þeir eigi teknir í tölu hinna 35 sveita (tribus), er Rómverjum var 

skipt í frá fornöld, heldur var þeim skipað í 8 nyjar svcitir. Og 

þannig fengu þeir ekki fullkomið jafnrétti til móts við hina fornu 

Rómverja. Var því enn nokkur kur í mönnum, þó ófriðnum létti 

af. Sagt cr, að um 300 þúsundir manna hafi fallið á Ítalíu í 

þessu bandamannastríöi af hvorumtveggja lil samans. 

þegar ófriðurinn hófst austur í Asíu gegn Miþiddatesi {Mi^ 

þridatesarstríðið hið fyrsta, frá árinu 88 til 8á f. Kr.), er síðar 

mim getiö, vildu báðir veröa hershöfðíngjar, Sií//a og Maríus. 

Ilöföíngjarnir í Róm létu það berast út, að Maríus vœri orðinn 
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ófær lil herstjórnar sökum elli og heilsubrests; cn Maríus, sem 

ekki lét ellina aplra sér, gekk ú hverjum degi út á Marzvöllu, 

þar sem úngir menn af Rómverjum áltu leika og vopna æfíngar, 

og gekk að öllum leikum með þeim, lil þess að sýna mönnum, 

að hann væri enn þá fær um að taka upp á sig alla þá vœst, er 

herþjónusta hefði í för með sér, En samt sem áður fól öld- 

úngaráðið SúUu, er þá var orðinn ræðismaður, herstjórn á hend- 

ur gegn Miþridatesi; var SúIIa um þessar mundir með her sinn 

suður á Campaníu, 

Nú unir Marius ílla þessum málalyktum, og vill eigi láta 

svo búið standa; fær hann þá í lið með sér Fúblius Súlpicius 

alþýðuforíngja, ákafamann mikinn og málsnjallan, og með hans 

fylgi og framgöngu koma þeir því til leiðar, að hinir nýju borg- 

arar (bandamenn, sem áður höföu verið) eru teknir inn í hinar 

35 fornu sveitir Rómalýðs. I>annig fekk alþýðuflokkurinn all- 

mikinn vöxt og viðgáng, og gat nú ráöið úrslitum málanna á 

þíngum; enda kom það nú þegar fram; var herstjórnin tekinfrá 

SúUuj hvað sem ráiiið sagði, og fengin Maríusi í hendur. 

þegar SúIIa fær þessi tíðindi, er hanri skjótur til úrræða og 

heldur öllu liðinu lil Rómaborgar, voru menn þar alllílt viöbúnir 

komu hans og varð lítið um mótstöðu. Marius og nokkrir hinir 

helztu menn af hans flokki voru gjörðir úllægir, varð Maríus að 

fíýja úr borginni, en Súlpicíus féll. SúUa selli því næst höfö- 

íngjana til þeirra valda aptur, er þeir höföu mist, og ónýlti lög 

Súlpicíusar. Til rœðismanna voru kosnir Octavius, eiun af höfö- 

ingjaflokknum og vinur Súllu, og Cornelius Cinna, einn afMarí- 

usarflokki; varð Cinna að sverja SúUu þann eið, að hann skyldi 

ekkert aðhafast ríkinu til skaða, meðan SúIIa væri í austurför 

sinni. Eptir það fór SúIIa úr borginni, og hélt liði sínu austur 

í heim til móts við Miþridates konúng. 

En þaö er frá Mariusi að segja, að hann hélt suður á íla- 

líu, og fór jafnan huldu höfði og duldist á mýrum nokkrum, 

skamt frá Mintúimuborg; varð þó fundinn og varpað í dýflissu 

þar í borginni; varþá fenginn þræll einn til að vega að honum. 

En erþrællinn kom inn þarsem Maríus sat, hvesti Marius augu 

móti honum og mælti: »þorir þú þræll, að drepa Cajus Maríus?« 

þrælnum félst hugur, því að Maríus var ekki frýnilegur, og kast- 

aði vopnunum og hljóp á burt. Maríus komst litlu síðar yfir til 
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Afríku, og hafðist við um hríð í því bygöarlagi, er Kartagóborg 

hafði áður verið; komu þarnokkrir af félögum hans til móts við 

hann, og biðu svo þess að fœri gæOst lil hefnda á óvinum sínum. 

f>essa þurfti heldur eigi lengi að bíða. Jafnskjótt sem SúIIa 

var farinn austur, þóltist Cinna laus allra mála, og tók að breyta 

því, er SúIIa hafði fyrirskipað, svipta höfðíngjana því, er þeim 

hafði verið í hendur fengiö, og veita það aptur lýönum. Urðu 

nú miklar óeirðir í Rómaborg, því að hinn ræðismaðurinn, Ocía- 

viuSy slóð meö höföíngjanokknum. Svo lauk með þeim, að Cinna 

varð undan að láta og flyja iir borginni, en fallnar áðurlOþús- 

undir manns af hans flokki; fór hann þá suður í land og safn- 

aði liði. það fréttir MariuSy og heldur sem hvatast til Italíu, 

skorar á alþýðu manna, að grípa lil vopna og verja fjör ogfrelsi; 

hittast þeir nú aptur Cinna og MariuSj og halda öllu liöinu lil 

Róms. Octavius rœðismaður vildi komast hjá mannavígum, og 

lók að semja við þá Cmnw og Marius; hét Cmna að hann skyldi 

þyrma borgarmönnum, en eigi vildi hann binda þaö loforð föst- 

um svardögum. Var þá lokið upp borgarhliðurn; gekk Cmna 

með sína sveit í borgina, en IMaríus beið fyrir utan og kvaðst 

eigi fyr myndi inn gánga, en hann væri með lögum úr útlegð 

leystur. Meöan lýðurinn átti fund að þessu á torginu, kom Marí- 

us og hans liðsmenn inn í borgina, og að því búnu létu þeir 

Cmna vopnin ríða að mönnum; tókst þar hið mesta mannfall; 

voru þar drepnir vinir og fylgdarmenn Súllu allir, er þeir 

Maríus gátu til náð. þar féll Octavius rœðismaður; Marlnís 

Antónius, er þá var frægastur mælskumaður í Róm; Catúlus, er 

vann á Cimbrum með Maríusi, og margir fleiri ágælir menn af 

ráðinu og riddaraflokknum. það er og sagt, að Marius hafi þá 

gjörzt svo grimmur og óöur, að Cinnu þótli úr hófi keyra, og 

hafi honum þó ekki ofboðið alt. Yar nú SúIIa gjörður útlægur, 

en J/arms gjörðist ræÖismaður í sjöunda sinni (86). En er hér 

var komiö, átli hann skamt eplir ólifað. Um þella leyti íórii 

fréltir að berast af framgöngu og afreksverkum Súllu austur í 

Asíu; voru Maríusi þaö litlar gleðifréttir. Lagðisl hann nú í 

sótt af þessu öllu saman, elli og hugsýki og ofdrykkjn, og dó 

sjötugur að aldri, eptir að hafa verið 17 daga rœðismaður í sjö- 

unda sinni. 
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Stríðið hið fyrsta við Miþridates. Einvcldi 

Súllu. 

Nú víkur sögnnni anslur til LUIu-Asía. f>aö land er, eins 

og menn vita, afarmikið nes eður skagi, er gengur vestur af 

Asíu milli Svartahafs að norðan og Miðjarðarhafs að sunnan, 
f 

en að vestan er Grikklandshaf, er skilur heimsálfurnar. I Litlu- 

Asíu voru um þessar mundir mörg ríki og smá og ýmsir kon- 

vmgar yfir. Eilt af n'kjum þessum hét Poníus; það er norður 

við Svartahaf og þó auslarlega. þegar hér var komið sögunni, 

réð þar fyrir sá konúngur, er Mijyi'idates hét, og er nefndur 

hinn milili, enda haföi hann margt til þess nafns; hann var 

maður stórvitur, og er svo sagl, að hann mælti á 22túngur; að 

því skapi var hann drotnunargjarn, slægvitur og grimmur, og 

skorti aldrei hug né áræði hvað sern í skarst; hreystimaður hinn 

mesti og þoldi nianna bezt hvers kyns volk og þrautir. Hann 

hafði á æskuárum sætt orsóknum af þeim, er þá stýrðu ríkimi 

hans vegna, og orðið aö fara huldu höfði um fjöll og firnindi. 

En er hann kom til ríkis, lét hann varpa móöur sinni í fángelsi 

og síðan taka af lífi, og svo bróður sinn. Var nú hugur hans 

allur sá, að færa út ríki sitt og leggja undir sig lönd og lýði, 

Eómverjar voru, eins og áður er sagt, búnir að ná öllum yfir- 

ráðum undir sig sunnan og vestan á Litlu-Asfu; urðu þeir því 

von bráöar á vegi Miþrídatesar, og þarf því eigi að sökum að 

spyrja þó þeim lenti saman, þar sem hvorirtveggja vildu öll lund 

undir sig brjóta. Mijyridates lagði á skamri stund undir sig 

alla Litlu-Asíu, og lét það boö út gánga, að drepa skyldi alla 

rómverska menn í þeim löndum á einum og sama degi; var því 

boði dyggilega fylgt, því að Rómverjar voru þar ílla þokkaðir, og 

segja menn, að 80 þúsundir Rómverja haíi þannig verið drepnar. 

því næst scndir 3Iiþrídates hershöfðíngja sinn, er Arhelás hét, 

yfir á Grikkland, til þess aö hleypa Grikkjum upp til ófriðar, og 

ná landinu undan Rómverjum (88 f. Kr.), Áþenumenn tóku feg- 

ins hendi móti Arkelási, og flestar grískar borgir og héruð gengu 

í lið meö honum; var nú eigi annað fyrir að sjá, en að lokið 

mundi yfirráðum Rómverja á Grikklandi, 

En nú er þar til að taka, að Súlla kemur til Grikklands (87 

f. Kr.); sezt hann þegar um Aþenuborg, og fær tekiðhana eptir 

n 
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nokkurn tíma, og fer með ránum og manndrápum um borgina, 

cn lætur sér þó um munn fara: nað hann hhTi hinum lifandi 

mönnum fyrir sakir hinna dauðu**. Arkelás hélt sjóleið undan 

norður með landi, er hann fekk eigi varið Aþenuborg; hittast 

þeir Súlla því næst í Böiótíu, og berjast hjá borg þeirri, er 

Chœro7ica heilir, og fekk Súila sigur en Arkelás flýöi út í eyjar; 

kom þó litlu síðar aptur til Böiótíu og átti enn orustu við Búllu 

hjá Orhómenosborg; stóð bardaginn svo um hríð, að eigi mátti 

á milli sjá, hverjir sigrast myndu, en er að því var komið, að 

flótti mundi bresta í liði llómverja, hleypur SúIIa af baki hesti 

þeim, er hann reið, grípur merkið af merkismanninum og brýzt 

fram í lið óvina sinna með þeim orðum: nhér vil eg falla við 

góöan orðstýr; en cfþér veröið að spurðir, hvar þér svikuð hers- 

höföíngja yðvarn, þá segið, að það haíl veriö við Orlwmenosla 

En er liðsmenn Súllu heyröu það, stóðust þeir eigi frýjunarorð 

hans, og gjörðu svo harða hríð, að Arkelásar menn snerust á 

flótta, og fekk Súlla þar frœgan sigur, Yar nú Grikkland alt á 

hans valdi. Eplir það fekk Súlla sér skip og hélt austur áLitlu- 

Asíu; þrengdi þá svo að Miþn'datesi konúngi, að hann varö að 

taka þeim friðarkostum, sem Súlla setti (84 f. Kr.), en þeir voru 

svo látandi: að Miþrídates slepli öllum þeim löndum aptur, er 

hann hafði unnið, og hélt eigi eplir nemaPontus, svo varð hann 

að láta öll herskip sín af hendi, og greiða Rómverjum œrið fé 

(2000 talentur) í hernaðarkostnað, Meðan Súlla átti í óeirðura 

þessum við Miþrídates, haföi Cinna og hans flokkur sent her 

manns frá Rómaborg til Grikklands lil að taka hervöldin af Súllu, 

en sá leiðángur varð að engu, oggekk það lið alt Súllu til handa 

og gjörðust hans menn. Skatllöndum Rómverja í Litlu-Asíu, er 

gengið höfðu í lið með Miþrídatesi, hegndi Súlla á þann hátt, 

að hann lét þau greiða sér œrin fégjöld, en eigi lét hann drepa 

þar menn fyrir þá sök. 

J>egar Súlla haföi þannig lokið störfum austur á Litlu-Asíu, 

snýr hann þegar aptur heim lil Rómaborgar (83); voru þar þá 

orðin mikil umskipti meðan hann var eyslra. Marius vardáinn; 

Ci7i7ia hafði œllað að verja Súllu land á Ítalíu, en var drepinn 

af liðsmönnum sínum, Yoru þannig fallnir tveir hinir helztii 

oddvitar alþýðunnar, og geigvænlegustu mótstöðumenn Súllu. En 

þeir sem nú voru komnir í þeirra stað, og helztir foríngjar al- 
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þýðu flokksins voru þessir: Fapirius Carhó, sonur þess, er ó- 

sigurinn Leiö Iijá Nóreja móti Cimbruni; Cajus Jfamís hinn ýngri, 

er sumir segja son en aðrir bróðurson hins, er vann Cimbraog 

Tevtona; Ponzíus Tehsínus Samnítaforíngi, dugandi hershöfðíngi, 

og Qvintus Scrtóriusj er var þeirra merkastur maður. En þó 

aö þessir menn hefðii liðs-afla mikinn yfir að ráða, og miklu 

meiri en þann, er Súlla hafði, þá var bæöi, að haiin hafði ein- 

vala lið en þeir ekki, og svo var þeim ofvaxið í alla staði að 

eiga vopna viðskipti við hann, nema ef vera skyldi Sertóríus, 

sem í öllu var hið mesta mikilmenni, en hann var þá farinn veslur 

lil Spánar, og var þar síðan. Súllu veitti því næsta auðvelt að 

sigrast á hinum, er eptir voru, og beitti hann þá, eins og hann 

var vanur, bæði kænsku og karlmensku; því sagði Carbó um 

hann: nað þar væri bæði Ijóni og ref að mæta sera SúIIa væri, 

og yrði þó refurinn jafnan skæðan«. Eptir að Súlla vann Tele- 

sinus í mannskœðri orustu hjá Rómaborg, var honum engin mót- 

staða veittá Ítalíu, og upp frá því tók hann sér nýtt nafn, og let 
kalla sig álræMsmann (Dictator). Maríus var fallinn áður, cn Carho 

fíúinn til Afríku, og var þar drepinn. Mætti menn nú ætla, að Súlla 

hefði farið meö vœgð nokkurri, er hann haföi fengið yfirráðin öll í 

sínarhendur; en því fór svo fjærri, að hann var aldrei eins grimmur 

og þá. fað var hans mark og miö, að gjöreyða og uppræta jafnvel 

hinn minstasnefil af alþýðuvaldinu, en efla öldúngaráðið sem mest. 

fess vegna lét hann drepa hópum saman menn af alþýðuflokknum, 

og enginn var sá óhultur um líf sitt, er Súlla hafði nokkurn grun um, 

að væri sér ótryggur, hverrar stéltar sera hann var. Sem dæmi lil 

þess hve SúUa var grimmur, erþaöeitt: honum þótti sem aldrei 

myndu Samnítar verða sértryggir; allur fjöldi þeirra haföi fallið 

ásamt með Telesínus foríngja þeirra í bardaganum við Róm, nokkrir 

komust þó lífs af; nú lét hann smala þeim saman sem eptir voru öll- 

um áeinn stað, og urðu það um 6000 manna; þessa lét hann alla 
höggva. En á meðan þeim manndrápum fór fram, sátu ráðherrarnir 

áfundi þarallnærri, og Sií/Zaþar hjáþeim og flutti rœðu. Veinið-í 

þeim, sem veriðvarað lífláta, heyrðist þángað sem funduriun var, 

og spurðu ráðherrar, hvað um væri að vera. Súlla lét sér eigi 

bregða og mælti: »það eru að eins nokkrir þorparar, sem eg læt 

hegna!« Ilann lét semja nafnaslirár yfir alla þá mcnn, erhann 

vildi ryðja úr braut sinni; eigur þeirra gjörðar upptækar, ogbörn 

11* 
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þeirra svipt allri von iim embælti. . Margur kom sá á þessar 
skrár, er eigi hafði til sakar unnið annað en það, að hann var 

ríkur, og aö vildarinenn Súliu lángaði í fjármuni hans. Margar 
p 

horgir á Italíu, jafnvel héröð, mistii alt þaö erþauáttu, og eign- 

um þeirra var skipt milli liðsmanna Súllu. YGr 100 þúsundir 
hermanna settust þannig í eignir nianna á Italíu, og dreiföustiU 

um alt land; hvarf þannig að mestu eður öllu leiti, alt hið ein- 

kennilega, er alt þángað lii haföi auökent eitt fylki frá öðru þar 

í landi. Enginn rómverskur hershöföíngi hafði áður þannigbeitt 

hervöldum sínum gegn þjóðinni, sem Súlla, og varð þetta fyrir- 
komulag hans upphaf að því, að einvaldar þjóöanna fóru síöan 

að hafa stöðuga herflokka í ríkjum sínum undir vopnum, er jafn- 
an Yoru búnir til þjónustu viö þá, er völdin höfðu og sem gátu 
goldiö þeim góöan mala. Súila tók löggjafarvaldið frá aljiý^u- 

píngunxim eða húaþingunum (comitia tributa), og fekk það í 

hendur deUdarlnngunum (comitia centuriata), og þar áttu rœð- 

ismenn að bera upp lagafrumvörp; en svipti þar á móti alþýðu- 
foríngjana rétti þeim, er þeir höföu hafl til þess, aö stýnga upp 

á nýjum lögum; hann jók tölu ráöherranna og fekk þeim aptiir 

dómaravaldið í hendur. Yms lög setti Súlla, er miðuöu lil þcss 
að tryggja réttindi manna, og einkum eru sakamannalög þau, er 

hann setti, talin sem undirstaða undir þá grein hinna Yíðfrœgu 

rómversku laga. f>egar SúIIa hafði þessu lokið lagði hann niöur 
aJrœMsvöldin (79), og flutti sig úr Róm til Pútcóli, til þess að 
geta lifað þar í næði og sœllífi, það sem eptirvar æfinnar. Tók 

hann nú að semja a'fisögu sína; en sem hann hafði lokið hinni 
tuttugustu bók, sýktist hann og dó af slæmum sjúkdómi, og var 
þá sextugur að aldri (78 f. Kr.). Lík hans var flult til Róma- 

borgar með mikilli viðhöfn og brent þar að fornum sið. 

þegar er Súlla var dauður, leitaðist Æmilius Lepidus, ræð- 

ismaður, við að kollvarpa því öllu, er hann kafði fyrir skipað. 

En hinn, sem þá var ræöismaður asamt honum, Lútazius Catúl- 
us, sonur þess, er barðist við Gimbra, vitur maður og merkur, 
fekk afstýrt því fyrirtœki. Safnaði Lepídus þá liöi og hóf ófriö, 

en varö ofurliöi borinn og flýði undan út í Sardínarey og lét þar 

líf sitt litlu síðar. fað sem eptir var af hans flokki, leitaði síðan 

undan vestur á Spán undir forustu þcss manns, er Ferperna hét, 

og gekk í lið með Sertóriusi. Hafði Sertórius eflzt þar aö liði 
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og var mjög vinsæll orðinn þar af landsmönnum, Var hannbæði 

hinn göfuglyndasti maður og svo ágœtur hershöfðíngi, að Spán- 

verjar líktii honum jafnan við Ilannibah Hann vildi gjöra Spán- 

verja sem mest samrýnda llómverjum, selti þar þjóðskóia niik- 

inn, þar sem hct í Osca (Hiiesca), og lét kenna úngum mönnum 

grísku og lalínu og ýmsar aðrar mentir. Af rómverskum mönn- 

um, er hjá honum voru, skipaði hann 300 í ráð, og kvað sína 

stjórn vera lögmœta rómverska stjórn, en við Súllu yfirráð vildi 

hann aldrei kannast. Hvorki Metellua (sonur Metcllusar er barð- 

ist við Júgúrtu) eða Pompeius,Qv síðar mun getið, sem báðir höfðu 

verið scndir móti Sertóriusi, gálu unnið bug á honum, og gekk 

svo í 6 ár, og óvíst er hve lengi hann hefði varizt árásum Róm- 

verja, ef Perpcrna hefði eigi svikið hann í trygðum og látið 

myröa hann (72 f. Kr.). Tók Perperna því næst við yfirráöum 

í stað hans, en Pompeius vann þegar sigur á honum og lét 

drepa hann. Var svo lokið óeirðum á Spáni að því sinni. 

Hið annaö og þriöja síríö við Miþrfdafes. 

Við friðarsamníng þann, er Miprídates hafðigjört við Súllu, 

hafði hann reyndar mist öll þau lönd, er hann hafði undir sig 

lagt, en als eigi ríki það (Ponlus), er hann upphafiega réði fyrir; 

hann var því að vísu nokkuð lamaður, en hvergi nærri brotinn á 

bak aptur, og hafði jafnan hugrast, að hefna sín á Rómverjum. 

Meðan Súlla var á dögum og einvaldur í Róm hófst ófriður að 

nýju aiistur í Litlu-Asíu millí Miþrídatesar og Rómverja; (menn 

nefna þann ófrið: hið annað stríð við Miprídates, frá 83—S1 f. 

Kr.). Sá hct Múrena, er þá var hershöfðíngi Rómverja þar austur, 

og sem þann ófrið vakti í von um fé og frama, en SúIIa bauð 

honum að hætta, og höfðii Iivorugir gagn eður ógagn af þeim 

ófriöi. Mi'þridates beið nú þess, að betra færi fengist á Róm- 

verjum, bjó herlið silt sem hann bezt kunni, jók ríki sittnorður 

með Svartahafi, og gjörði samband við Scrfdnus, og þegar Nikome- 

des hinn þriðji, Biþyníu konúiigur, er deyði 75 f. Kr. haföi arf- 

leitt Rómverja að ríki sínu, þá þóltist Miþrídates svo vel viðbúinn, 

að hann gœti bannað Rómverjum nábýli við sig, sendir því her 

manns lil Biþyníu og leggur landið undir sig (74 f. Kr.. Ilið 

þriðja strið við Miþridatesp En sú ferð varð honum eigi til fjár. 

Rómverjar höfðu um þær mundir þann hershöfðíngja fyrir liði 
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sínu í Asíu, er sýndi að hann var maöur til að mæta Miþridatesi. 

Hann liet Licinius LúcuUus, ræðismaður, einn af höfðíngjaflokki 

Rómverja, ágœtlega vel mentaður maður og góður vinur SúlUi. 

Lúcullusrak Miþridates út úr Biþyníu og hélt síðan inn í Pontus; 

vann þar hvern sigur á fælur öðrum, og lagði alt það land undir 

sig; varð Miþrídales þá að flýja til Tigranes konúngs í Armemu, 

dótturmanns síns; hann var ríkur konúngur og svo dramblátur, 

að hann nefndi sig »konúng konúngannan. Hann skarst nú í 

lið með Miþrídatesi móli Rómverjum, en Lúcúllus hélt liði sínu 

austurí Armeníu til móts við konúngana, og þó hann hefði miklu 

minna lið en þeir, vann hann þó frægan sigur á þeim hjá Tí- 

granócerta (69), og síðan hjá Artaxata (68). En bæði var það, 

að Lúcúllus þótti vera harður og refsíngasamur við liðsmenn sína, 

fégjarní meira lagi, og svo hötuðust riddararnir í Rómaborg við 

hann, vegna þess, að þeir gátu ekki komiö sér eins við að fé- 

fleita lönd og lýði í Asíu, meðan hann hafði þar völd á hendi, 

eins og áður; rœgðu þeir hann síðan á allar lundir í Rómaborg, 

en liðsmenn hans Iregðuðust við að fylgja honum; var honum 

því boðið að leggja hervöldin niður, en sá maöur seltur til her- 

stjórnar í hans stað, erhét Glabríó, og var ónýtur hershöfðíngi. 

Miþridates, scm aldrei þreytlist, vann ríki sitt skjótt aptur og 

stökti Rómverjum þaðan burtn, og drap þá margt manna. 

Nú víkursögunni aptur til ítaHu, Hartnœr um sömu mundir 

sem Rómverjar áttu í ófriði við Mipridates konúng, og þegar 

er getið, mættu þeim tvær aðrar styrjaldir, er hver um sig voru 

næsta viðsjárverðar, en þaö var þrœlastriöiö og vikúigastriöið, 

fað var siður með Rómverjum, aðþeir seltu fjölda af þræl- 

um í skóla, og létu kenna þeim skilmíngar, og sem þeir voru 

fullnuma í þeirri íþrótt, voru þeir látnir skemta lýðnum með því 

að skilmast, og var það einatt blóöug skemtan. Einn af skilm- 

íngamönnum þcssum hét Spartacus, œllaður úr Prakiu, hafði 

verið hertekinn og seldur mansali til Capúahorgar. Hann var 

hraustur maður og hugstór, og undi ílla að lifa við slíka ánauð. 

Tekur hann það ráðs, að hlaupast á burtu þaöan, og með hon- 

um nokkrir af stallbræðrum hans. En er þettafréttu aðrir þrælar 

á Suður-Ítalíu, streymdu þeir til hans hvaðanæfa, og urðu að 

lyktum saman margar þúsundir. Vildi hann þá halda burt af 

ftalíu til fornra átthaga, en þángað vildi múgurinn ekki fylcjíi 



SPAUTACUS. CRASSUS. POMPEIUS. 1C7 

lionum og kusu heldur, að hafast við á Ítalíu og lifa við ráu og 

gripdeildir. Rómverjar sendu þegar her manns í móli sliga- 

mönnum þessum; álti Spartacus við þá margar orustur og 

hafði jafnan sigur, lil þess er sá maður var sendnr í móU 

honum, cr Licinius Crassus hét. Varð fundur þeirra við Sií~ 

arus-á (í Lucaníufylki) 71 f. Kr. þar féll Spartacus meö mik- 

illi hreysti eptir ágaeta vörn, og mestur hluti hans manna; 

nokkrir voru handteknir og voru þeir allir krossfestir; en 5000 

einar komust undan á flótta og leituðu norður lil Alpaíjalla; en 

þá tókst eigi betur lil en svo, aö Cncius Fompeius, er þá kom 

vestan af Spáni og hafði feldan Perperna, kom þeim í opna 

skjöldu; veitti hann þeim þegar atgöngu og drap þá alla. I>annig 

var prœlastríöib til lykta leitt. 

Ári síðar (70 f. Kr.) urðu þeir Crassus og Pompeius ræðis- 

menn, skorti þó Pompeius 7 ár til þess, að geta hafizt til þeirrar 

lignar að lögum. Uvortveggja þessara manna var hinn met- 

orðagjarnasli, og reyndu því á marga vegu að vingast við al- 

þvðuna, þó að báðir væru af höfðíngjaflokknum; en þeir vissu 

sem var, að ef þeir hefðu alþ^'ðuna í fylgi meðsér, þáœttu þeir 

alskostar við öldúngaráðið, og þá var engin fyrirstaða til hinnar 

œztu tignar, Crassus var allra manna auðugastur og átti sér 

kenníngarnafn og var kallaður: himi auðgi (dives); en sagt er, 

að auður hans hafi eigi verið sem bezt fenginn. Ilann hélt al- 

þýöunni veizlur og lét menn silja við 10000 borð; hann gaf öll- 

um snauðum raönnum nóg kornföng til 3 mánaða; hann þótti 

dugandi hershöfðíngi, og sýndi það bœði, þá er hann barðistmeö 

Súllu í borgarastríðum, einkum í orustu þeirri, er Telesínus féll 

í, og síðan, þá er hann vann Spartacus. Poinpeius var einhver 

hinn frœgasti hershöföíngi fyrir margra hluta sakir, er nokkru 

sinni var með Rómverjum; haföi Súlla gefið honum kenníngar- 

nafn, þá er Pompeius haföi sigraztáþeim Carbo, suður á Afríku, 

og kallað hann: hinn milda (magnus), og hélt hann því nafni 

síðan. Pompeius kom sér nú í mjúkinn hjá alþýöunni ineð því 

að breyta í ýmsu skipan þeirri, er Súlla hafði gjört, þó honum 

sjálfum væri það engan veginn að skapi. I>annig fengu nú al~ 

pýðuforíngjarnir (tribuni plebis) aptur þau völd, er Súlla hafði 

af þeim tekið; dómendur skyldu nú kosnir bæði meðal ráðherra 

og riddara, og nokkrirmeðal alþýðunnar; enþaðvald hafði Súlla 
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fengið ráðherruuum í liendur, og þeir farið illa með. En nú er 

að miunast á vihmgastríðið. 

Eplir nð llómverjar höföii iagt undir sig flestar þjóðir, er 

bjuggii umhverfis Jliðjaröarhafiö, cytt herskipaflolum þeirra og 

Kúgaö þær á ýmsa vegu, og einkum eplir þaö, að Sýrland var 

undirokað, fóru að koma upp víkíngar, er gjörðu kaupmönnum 

hinn mesla óskunda; jókst sá óaldarflokkur svo mjög ár frá ári, 

að þegar her var komið sögunni, segja menn, að verið hafi um 

1000 víkíngaskip víðsvegar um IMiðjaröarhafiö. Aðalheimkynni 

YÍkínga þcssara var austur í CiUciuj fsauríu og á Kriteij. Gjörð- 

ust þeir nú nærgöngulir Rómverjum, ekki síður en öðrum, svo 

að þeir einalt tóku kornbiröínga, er komu frá Egyptalandi, Sikil- 

ey eða Sardiníu og fara áttii lil Ítalíu, og jafnvel gengu þeir á 

landásumum stöðum á Ítalíu, tóku menn ogrændu fé. Skömmii 

eptir lát SúIIu höföu Rómverjar sent mann þann, er ServiUus 

htít, til þess aö eyða víkíngum, og varð honum að vísu nokkuð 

ágengt, en þó virlist möimum svo, sem víkíngar færu vesnandi, 

og stóð öllum hinn mesti ólti af þeirra athœfi. Árið 67 f. Kr. 

bar GabiniuSj alþýöuforíngi, upp þaö frumvarp, aö cinum manni 

skyldu fcngin völd í hendur um þriggja ára tíma, til þess að 

hreinsa Miðjarðarhafið og strendur þess, 10 mílur á land upp, 

fyrir víkíngum; og þó sumir mœltu í móti, að fá eiiium manni 

slík yfirráð í hendur, þá varð sú cndalykt á, að Pompeius var af 

lýðnum til þessa starfs kjörinn; voru honum fengin 200 skip til 

umráða og menn og fe, eins og hann þóltist viö þurfa. En það 

er til merkis um traust þaö, er menn þá höfðu á Pompeiusiy að 

jafnskjótt sem hann var orðinn foríngi lciðángurs þessa, þá féll 

öll matvara i verði, þar sem hún áður var oröin afardýr. J>að 

er og sannast að segja um Pompeius, að hann brást mönnum 

þá eigi. En á viðureign sinni við víkínga hafði hann þessa tU- 

högun: hann skipti liöi sínu í 13 staöi, og sagöi hverri skipa- 

deiid fyrir þaö svæöi á Miöjaröarhafinu, er hún skyldi hreinsa, 

Itít síðan gjöra víkíngum atlögu í eina og sömu mund á öllum 

stöðum; iirðu þá víkíngar ofurliöi bornir, en þeir flýðu undan 

lil Gilicíu, erfæraslir voru. Pompeius clli þá þángað og barðist 

viö þá og hafði sigur; tók hann öll skip þeirra, ógrynni fjár og 

um 20000 manna; fór hannvel með þá og fekk þeim jarðir upp 

til sveita bæði í Litlu-Asíu og á Grikklandi, svo að þeir skyldu 
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hyggja af sjóferÖiim, cn leggja alla stund á landbiinað. Að 3 

niánuðiim liðnum hafði Fomjpeius lokið slarfi þessu, og varð ekki 

mein að víkíngum eplir það. 

Nii vur bœði, að Pompeius hafði mikið aðgjört, enda vildii 

Rómverjar lála sjást, að þeir kynnu að meta afreksverk hans; 

þá var það, að ManiUm alþýöiiforíngi gjöröi þá uppástúngu (66 

f. Kr.), að Pompeiiisi yrði falin öll herstjórn á hendur í Ausiur 

heimi, til þess að leiða lil lykta stríðið gegn Miþrídatesi, því að 

Glabríó liafði þar engu aorkaö, eins og áður er drepið á; varð 

þeirri iippástúngu Maniliusar framgengt meðfram fyrir tillögur 

hins nafnfrœga Marlmsar TáUiusar CiceróSj og tók Pompeius 

við hervöldum Rómverja í Asíu, og sýndi í þeirri herstjórn sinni, 

að hann var hiö mesta niikilmenni; snerist hann nú þegar við 

Miþrídatesi. LeÍlaÖist Miþrídates við um þær mundir að fá kon- 

únginn í Partíu til liös við sig, en Pompeius eyddi þeirri fyrir- 

ætlun hans; Tigranes konúngur gat þá eigi heldur viðsnúizt um 

liðveizlu, fyrir því að sonurhans haföigjört uppreistmóti honum, 

Miþrídates hélt því undan og vildi komast hjá orustu, en Pom- 

peius elti hann og náði honum austur undir Evfratfljóti eg réð- 

ist þar á hann á nælurþeli; fekk Pompeius þar sigur, en Miþrí- 

dates flýði til Anneníu og fekk þar illar viðtökur hjá Tígranesi, 

því að hann hugði, að hann myndi vera í vitorði með syni sín- 

um; varö því Miþrídates að halda þaöan norður yfir Káhasus- 

fjöll og norður á Krimshaga; þó lét konúngur eigi huginn bila 

fyrir þessar ófarir, heldurásetti sér að brjótast þaöan vestur með 

Svartahafi, og alla leið til Ítalíu og berjast þar við Róinverja. 

Tígranes, sem vantaði kjark og karlmensku Miþrídatesar, sá nú 

sitt óvœnna, og jafnskjólt scm Pompeius kom inn í lönd hans, 
fór konúngur til fundar við hann og beiddist miskiinar; en Pom- 

peius, sem jafnan var mildur, lét hann halda ríki sínu, en gjalda 
Rómverjum æriö fé til friðar sér. þessu næst hélt Pompeius 

Dorður eptir Miþrídatesi, og barðist þá nálega á hverjum degi 

Yið ýmsar þjóðir, er bjuggu á leið hans; komst hann alt norður 

að Kaspishahafi (65 f. Kr.), en þar sneri hann aptur, því að 

líttfært var menskum mönnum sakir vegleysu; hélt hann þásuð- 

ur til Armeníu og þaðan vestur í Litlu-Asíu lil borgar þeirrar, 

er Amísus hét, og tók þar til að skipta niður ríkjum og löndum 

í Asíu (64 f. Kr.). Sagt er að þar hafi komið til fundar við hann 
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tólf konúngar og ótal margir höfðíngjar víðsvegar að úr Asíu; 

rak hann þá suma frá völdum og lagði lönd þeirra imdir fort’æði 

llómverja, en suma staðfesti hann í tign sinni, er reymi höfðii 

Rómverjum hollir og trúir. J)essi urðu þá hin helztu skattlönd 

Rómverja þar austur: Biþijnia (með Pontus), CiUcia (með Pam- 

fylíu), SýrJand, Kappadoláa og Galazía; náði þá Rómaveldi aust- 

ur aö Evfratfljóti. 

Árið eptir (63 f. Kr.) hélt Pompeim liði sínu suður á Pa- 

lœstínu (Gyðíngaland). Um þær mimdir sálu Maltkahear þar að 

völdum, og höfðu nokkru áður tekið sér konúngsnafn. Bræður 

tveir af þeirri œtt, llyrhanus og Aristóbúlus keptu þá um völd- 

in, og leitaði hver um sig liðs hjá Pompeiusi. Ilann veitti Ilyr- 

kanusi, en Arislistóbúlus settist með sína menn í musterið helga 

i Jórsalaborg, og varðist alldjarflega; varð þar mikið mannfali 

áður Rómverjar fengi náð musterinu og handtekið Arislóbúhis. 

Pompeius skipaði Ilyrkanus höfuðprest yíir Gyðínga, en af tók 

konúngstign hjá þeim, og gjörði þá skattgilda undir Rómverja. 

Meöan Pompeius var á Gyðingalandi, kom honum sú gleði- 

frétt, að 3Iiþridates konúngur vœri látinn. fessi óþreytandi 

maður safnaði liði af nýju og ætlaði herferð vestur á Ítalíu, en 

þá gjörði Franaces sonur hans uppreisn í móti honum, og segja 

sumir, að hann hafi látið myrða föður sinn, en aðrir, að Miþrí- 

dates hafi sjálfurráðið sér bana. Farnaces hilti síðan Pompeius 

og fekk aö halda ríki því, er faðir hans haföi undirsig lagtfyrir 

austan og norðíin Svarta hafið. Árið eptir (62) hélt Pompeius 

heira til Ítalíu; þótli þá cnginn maður jafnfrœgur sem hann. 

Samsæri Catilínu. 

Sergíus Catilina hefir maður heitið; hann var rómverskur 

og af góðum æltum; vel að sér um flesta þá hluti, er mönnum 

eru ósjálfráðir, enalt i frá barnœsku leikinn í alskonar klækjum. 

Hann hafði verið handgenginn Súllu, og gengið þá vel fram í 

ránum og manndrápum og eignast auð fjár; síðan hafði hann 

sóað bæði sínum auöi og annara í svalli og saurlifnaði, haft þó 

öll hin æztu embætli á hendi með Rómverjum, nema ræðis- 

mannsembættið. Nú þegar hér var komið, vildi hann ná því og 

bæta svo efnahag sinn að nýju. Árið 63 f. Kr. sólti hann ura 

að verða ræðismaður, því að hann sá gjörla, að tœkist honum 
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að komast til þeirra valda, þá var lionum innanliandar að losast 

iir öllum skuldum, bæla hag stallbræðra sinna og jafnvei gjörast 

einvaldur, ef svo vildi verða. En svo var þá orðið ástalt hjá 

Rómverjum, og svo voru þá siðir margra orðnir spiltir, að marg- 

ur hugði gott lil, ef Catilínu tækist að gjöra byltíngar í borginni. 

Margir af höfðíngjum höfðu sóað eignum sínum, og vildu auðg- 

ast að nýju; þess vegna nrðii allmargir af ráðherrimum skjólir 

til að gánga í lið með Catilínu, t. a. m. Lentúlus^ er þá var 

dómstjóri (Prœtor), og hafði áður verið ræðismaður; þeir sem 

orðið höfðu fyrir ofríki af Súliii og mist eignirsínar; enii frem- 

ur þeir, sem þá höfðu á svipstundu eignast uuðæfi með ýmsu 

móli, en eytt þeim jafnskjótt aptur; allir þessir menn vœntu sér 

íjár og frama af nyjum óeirðum og nýjum lilbreytíngum. 

En er menn fengu pata af fyrirællun Catilínu, tóku margir 

sig saman um, að kjósa hann eigi lil ræðismanns, heldur þann 

mann, er þávareinn nýtur ineðal þeirra, er í kjöri voru; en það 

var 3Iarlcús TúUius Cíccró, Ilann var frá Árpínum, sömu borg 

sem Marius, og var þá þegar orðinn frœgur af málsnild sinni; 

þar að auk var hann af öllum haldinn hinn heiðarlegasti maður. 

Ilann varð því ræðismaður í þetta skipli, og sá maður, er An~ 

tóníus hét, en Catilína komst eigi að. En það er frá honum 

að segja, að hann fyítist heiptarhug, einkiim gegn Ciceró, og 

einsetti sér, að raða hann af dögum, en fekk því eigi fram komið. 

f)á tók einn af félögum Catilínu, sá er Manlíus hét, að safna liði 

um Etrúriuj og hóf þar uppreisn. þóttust menn þá sjá, hvað 

verða vildi. Alt iim þaö var Catilína svo ókærinn og djarfur, að 

kann sólli fundi ráðherranna, oglét sem ekkertværi um að vera. 

En þar tók Cíceró á móli honum með ræðu, er svo var mergj- 

uð, að Calilína hélzt ekki lengur við í borginni og hrökk undan 
norður í land til Manlíusar. IVokkrir af félögum hans og sam- 

særismönnum, þar á meðal Lentúlus, iirðu eptir í Rómaborg, og 

áttu þeir á ákveðnum tíma að leggja eld í borgina á tólf stöð- 

um, og i öllu því uppnámi, er þá yrði, fyrst og íremst drepa 

Cíceró og svo ráðherrana, og síðan koma til fundar við Catilínu 

og hans flokk. þeir Leniúlus reyndu nú þessu næst aö fá fleiri 

menn í borginni í flokk með sér, og þar á meðal sendimenn 

nokkra frá Állóbrógaþjóð í Gallíu, er þá voru staddir í Róm; en 

þeir sögðu einum vini sínum frá hvað til stæði, og sá maður 
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sagði þegar Cíceró. Með ráðiim og dáð fekk hann nii safnað 

svo gögnum ogvitnum gegn samsœrismönnum, að hann létþeg- 

ar taka 5 af foríngjum þeirra og setja í höpt. Síðan bar hann 

nndir ráðherrana hvað við þá skyldi gjöra. Sá er fyrstur varð 

fyrir svörum, og Silanns hét, gaf það alkvæði, að þá skyldi af hTi 

taka, og slíkt hið sama sögðu aliir, til þess er Jiilins Cæsar var 

að spuröur; hann kvaö eigi hyggilegt né löglegt, að drepa menn- 

ina eptir dómi ráðherranna einna saman, meö því slíkum dómi ætti 

einnig að skjóta til atkvæða þjóðarinnar, enda mœtti hitt nægja, 

að setja þá œfilángt í fángelsi, og gjöra npptækar eigur þeirra. 

Mörgum þótti það ráð er Cæsar mælti, enda sagðist honum vel, 

og orð hans jafnan mikils metin. En þá lók Cíceró sjálfur til 

máls og leiddi mönnum fyrir sjónir, að nauðsyn kreföi, að þessir 

menn vœru þegar af lífi teknir, og Markús Pordus Cató hinn 

ýngri {Cató eldri var lángafi hans) studdi mál hans af miklii 

afli; uröu þá flestir á því, að þeir væru til dauða dæmdir, og lét 

Cíceró taka þá af lífi þann sama dag. 

Meðan þelta gjörðist heima í Rómaborg, \tiv Antónius ræð- 

ismaður, sendur með her manns móli Catilinu; varð fundur 

þeirra norður í ApenninafjöUum hjá bæ þeim, er Pistóría hét; 

hafði Antóm'us verið einn af góðkunníngjum Catilínu, og vildi 

þvi eigi bera vopn í móti honum, en setti í sinn stað herfor- 

íngja þann fyrir liðið, er Petrejus hét; tókst nú bardagi með 

þeim; þar féll Catilína og því nær allir hans menn eplir hina 

hraustustu framgöngu; er svo sagt, aö þar lœgi hver maðurfall- 

inn, er hann haföi uppi staöið í fylkíngu, og heföi enginn þeirra 

sár á haki. J>essi alburöur varð á öndverðu ári 62 f. Kr. Urðii 

Rómverjar fegnir þessum málalyktum, og þóitust leysiir af mikl- 

um háska fyrir viliuieik og haröfylgi Cicerós, og kölluðu hann 

nföður fósfurjarðarhinartt, vorii sumir illviljaðir menn, er 

hötuöust við hann fyrir þessar sakir; þótli þeim hann hafa sýntí 

því öllu saman svo mikið gjörræði, að þjóöfrelsinu væri hættabúin. 

En þá reyndist Cató, sem áður var nefndur, honum beztur dreng- 

ur; enda var Cató ólíkur maður flestum sem þá voru uppi meöal 

Rómverja; hann var allra manna siðvandur og ósérplœgnastur og 

einbeittastur; hann studdi Cíceró manua bezt móti Catilínu, af 

því að hann hataði alla siðleysíngja og íllræðismenn, og hann 



173 

i 

CAJUS JIÍLÍUS CÆSAB. 

stóð seinna fast á inóti Pompeiusi og Cæsari, af því að hann 

unni þjóöveldinu, og þoldi eigi að því yrðí jiætta búin. 

Cajus Júlíus Cæsar. 
I 

Nú kemur sá maður til sögunnar, er frægaslur þykir verið 

hafa með Rómverjum, og hét Cajus JúUus Cæsar. ílann var 

fæddur 100 árum f. Kr., og sex árum ýngri en Pornpeius; haun 

var af fornum höfðíngjaættum, en 3Iaríus haföi ált fööursystur 

hans, og sjálfur var Cæsar tengdasonur Cmnu, Meðau Súlla 

var í almætti sínu, ofsólti hann alla vini og vandamenn Cinnu 

og Maríusar. Uann bauð því Cœsarí, að segja skiliö við konuna, 

Í en Cœsnr kvaðst eigi myndi gjöra þaö að nokkurs manns vilja, 

að segja skilið við þá konu, sem hann unni hugástum. þessa 

reiddist Súlla og œtlaði aö láta taka Cœsar af lífi; varð hann þá 

að flýja úr Rómaborg, en einhvcrjir urðu til að biöja honum lífs 

‘ og griða, og fyrir bœnasíað þeirra veitli Súlla honum hvorttveggja, 

en sagði um leið: neg skal veita yður bæn þessa, en það segi 
eg yður fyrir, að þar mun koma, aö hann kollvarpar höföíngjun- 

iim; því að í Cæsari þessum búa margir Maríusar«. Cœsar héit 

i austur í Asíu og var þar fyrst í hernaði; þaðan ætlaöi hann til 

Ehóduseyjar, og nema þar málsnildarlist hjá nafiifrægum kenn- 

ara í þeirri fræði, en á þeirri leiö var hann handtekinn af vík- 

íngum, því að Pompeius hafði þá enn eigi eytt þeim. Víkíngar 

gjörðu honum þann kost, aö leysa sig út með 20 talentum. 

Cæsar gabbaöi þá fyrir það, að þeir skyldu eigi kunna að virða 

hann belur en svo, og bauð þeim 50 talentur. Uann haföi eigi 

alt það fé hjá sér, og varð að senda eplir því í annan stað, en 

á meðan var hann í varöhaldi þeirra; en þó var Iiann svo þar, 

aö enginn gat annað hugað, en að hann vœri foríngi þeirra. 

|>egar hann vildi sofa, bauð hann þeim aö liafa hljólt um sig; 

■* þegar hann las þeim eitthvað, erhann haföi samið, og þeir gáfu 

því lítinn eða engan gaum, kallaði hann þá þussa, er ekki bæru 

skynbragð á það, sem fagurt væri, og kvaðst niundi láta kross- 

festa þá, þegar er hann vœri laus orðinn. Nú er féð kom, galt 

I Cæsar þeim 50 talentur, eins og hann hafði heilið, og fór svo 

leiðar sinnar. En jafnskjótt sem hann var kominn lil Míletus- 

horgar (í Litlu-Asíu), fekk hann sér skip og menn, og fór að 

víkíngum og fekk tekið þá höndum, og lét krossfesta þá, eins 
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og hann liafði sagt. Eptir það sneri liann heim til Rómaborgar; 

var Súlla þá dauður. Cœsar var við alþvðuna Ijúfur og lítilátur, 

studdi málefni hennar, þegar svo bar undir, með mælsku siuni, 

og gjörði sér marga að vinum af bennar flokki, og meðan hann 

bjó yfir djúpsettum ráöum, fekk hann svo ágætlega dulizt fyrir 

höföíngjunum, að þeir grunuðu hann með engu móti. Hannvar 

þessu næst (68 f. Kr.) sendur til Spánar sem fjárstjóri (Qvæstor) 

þess skatllands. J>á var það einhverju sinni, að hann kom til 

Gadesborgar (Gadix) þarílandi, og sá líkneskju Alexanders mikla 

í ílerkúleshofi; fekk sú sýn honum svo mikillar áhyggju, að hann 

mælti þessum oröum: »þegar Alexander var á aldur við mig, þá 

haföi hann lagt undir sig allan heiminn, en eg hefi enn ekkert 

aÖhafztd. Eptir þetta haföi Cæsar ýms embætli á hendi í Róma- 

borg, og er orö á því gjört (einkum meðan hann var Ædil), hve 

örlátur hann hafi þá verið á fé við alþýðuna, og þess vegna varð 

hún honum fylgjandi í öllu, sem hann vildi hafa fram, og studdi 

hann til vegs og valda. Hinsvegar dró hann valdið með skarp- 

skygni og kœnsku úr höndum ráðsins og höföíngjanna; þannig 

studdi bann drjúgiim að upphefð Pompeiusar, til þess að fjar- 

lægja hann frá ráðinu, og koma rígámilli hans og höfðíngjanna, 
og hann haföi Crassus hinn ríka svo í hendi ser, aö þegar Cæsar 

varð skattlandssljóri (61 f. Kr.) á Spáni, þá gjörðist Crassusborg- 

unarmaður hans fyrir öllum skuldum, og voru þœr þó ákaflega 

miklar. fað er sagt að á leiðinni til Spánar kom Cœsar við í 

þorpi einu, og varö þá tilrætt um það meö förunautum hans, 

hvort kepni og deilur um völd og melorð mundu eiga sér stað 

í svo litlu þorpi. fá mælti Cæsar: nhvað mig snertir, kýs eg 

heldur að vera œztur maöurí þessu þorpi, en næslur hinum æzta 

í Rómaborgn. 

Um þessar mundir kom Fompeius heim úr austurför sinni, 

|>á er hann kom til ítaliu leysti hann liðsmenn sína af herþjón- 

ustu og gaf þeim öllum heimfararleyfi, því að honum kom þá 

eigi til hugar, að brjótast til einveldis í Rómaborg, en við binii 

bjóst hann, að geta ráðið þar mestu að lögum, sakir hins mikla 

álits, er hann hafði fengið af frægðarverkum sínum. En sú von 

brást honum. fegar hann æskti þess, að allar ráðstafanir sínar 

í Asíu yrðu staðfestar og að liðsmenn sínir fengi jarðir, þá risu 

mótstöðumenn hans i ráðinu upp í móti honum; voruþeirCaM, 
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Lúcúllus og Crassus hinir helztu meðal þeirra. Ciceró gjörði 

hins vegar hvað í hans valdi stóð, til þess að saman gengi með 

Pompeiusi og ráðinu, en það kom fyrir ekki; hvorugir vildu fyrir 

öðrum vægja, og voru nú hinar mestu viðsjár með mönnum í 

Rómaborg. fá kom Cœsar heim vestan af Spáni í þeim erind- 

um, að sækja um ræðismannsembættið. Ilann sá þegar Iivernig 

alt var umhorfs, og var þá sem jafnan, skjótur til ráðs; hann 

hafði búizt svo um, að hann mátti treysta alþýðunni, og þá var 

hitt eplir, að tvístra höfðíngjunum, og fá þáá silt mál, semmest 

áltu undir ser af þeirra flokki; fyrir því sættir hann þá Crassus 

og FompeiuSj og gjörir samband viö þá, að hver þeirra þriggja 

skuli annan styðja og efla lil vegs og virðíngar; var þettaáengra 

nianna vitorði annara. fessi samtök þeirra, crmenn hafa kallað 

prístjóraveldiö liið fyrra, hófst 60 vetrum fyrir Krist. Cccsar 

varð viðstöðulaust rœðismaður áriö eptir (59), cn hinn, er þá 

varð ræÖÍsmaðiir um leið, het Bibúlus, Nii fór það bráðum að 

koma í Ijós, að þeir þrír bandamennirnir réðu einir öllu, en ráð- 
inu hnignaði að því sknpi; gjorðist Cœsar nú umsvifamikill og 

framkvæmdarsamur í stjórn sinni sem ræðismaður, en Bíbúiusar 

var að engu getið; enda sögðu nokkrir kímnir menn í Róma- 

borg, að það ár væru þeir ræðismenn JúUus og Cœsar (en ekki 

Bíbúlus og Cœsar), Hann selti þá ýms lög, þar á meÖal ein, er 

nefnd voru olcralög, og skyldi eptir þeim skipta þjóðeignum öll- 

um í Campaniu meðal fátækra borgara; hann lækkaði afgjald af 

ríkistekjunum, en því afgjaldi áttu riddararnir að svara, er höfðu 

tekjurnar að léni; urðu þeir honum vinveittir eptir það; hann 

lagði fult samþykki á alla stjórnarskipan, sem Pompeius hafði 

gjört í Asíu. það var venja, að ræðismennirnir fengu eitthvert 

skattland lil forráða, þá er þeir lögðu niöur ræðismannsvöldin. 

Nú vildi Cœsar eigi verða landstjóri í því skattlandi, sem ráðið 

hafði ætlað honum, og fyrir því lét hannalþýðuna veita sér land- 

stjóravöld í Gallía cisálpina (Gailía fyrir sunnan Alpafjöll) og 

ÍUyriu um 5 ára tíma. Ráðið varð forviða, og fekk honum þar 

að auki GaJlía transalpina (Gallía fyrir norðan Alpaijöll) til um- 

ráða, því að það vildi vita hann sem Ijærstan sér, Ekkert var 

Cœsari kærara, en að komast í þá sýslu. Rómverjar áttu þá 

eigi nema litla sneið af Gallíu fyrir norðan íjöll; þar var útrými 

mikið og nóg að vinna, oghið bezla tœkifœri að koma upp nýj- 
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nmhersveitúm og eflast að liði; á vetrum gat hann setið iGalUa 

Cimlpina fyrir sunnan fjöllin, og haft veöur af öllu, sem fram 

fór í Rómaborg. Til þess að búa sem bezt um alt ser í hag, 

gipti hann Pojnpeiusi dóttur sína Júlíu, og fekk komið þeim 

nianni í alþvðuforíngja tign, er hét ClódíuSj einhverjum hinum 

vesta manni og ósvífnasta í Rómaborg um þær mundir. Clódíus 

var svarinn óvinur Cícerós, og þar eð nú Cíceró hélt fast við þá 

sljórnarskipun sem verið hafði, og vildi eigi raska Iienni, en þeir, 

sem þá höföu æztu völdin í höndum sér (Pompeius, Cæsar og 

Crassus), höfðu beyg af hans mikiu malsnild, þá var þeim það 

ekki fjarri skapi, að Clódíus ofsótti Cícerú á allar lundir, og fekk 

koniiö því lil leiöar, að hann varð að fara í útlegð, en hús hans 

rifiö niður til grunna og jaröir lagðar í eyöi. En er Clódíus 

snéri ofstopa sínum móti Pompeiusi sjálfum, þá varð Pompcius 

feginn að fá Cíceró til liðs við sig, og koni hann þvíheim aptur 

úr útlegðinni eptir eitt ár (57 f. Kr.). og fckk skaða sinn bœttan 

eplir úrskurði ráðsins. Um þetta leiti var Cató einnig vikið í 

burt um stundarsakir, þó eigi héti það útlegö; hann var sendur 

til Kijpriiseyjar þess erindis, aö selja þar frá völdum Ptohmem 

konúng, er haföi stygt ClódiuSj og leggja eyjuna undir Rómverja. 

Konúngur réÖ sér sjálfur bana; Rómverjar köstuöu eign sinni á 

eyna, og Cató flutti mikiö fe þaðan í hina rómversku þjóðfjár- 

hirzlu, og dró, sem hans var siöur til, engan peníng í sinn sjóð. 

Nú var Cæsar kominn til sýslu sinnar í Gallíu (58 f. Kr.) 

og tekinn þar lil slarfa. Að undanskilinni hinni lillu sneið, sem 

áður er nefnd, og sem Rómverjar höföu lunráö yfir, var Gallía 

um þœr mundir engum útlendum þjóðum háð, og þar bjuggu 

þá þrjár aðalþjóðir: Áíivítanir milli Pyrencafjalla og Garonne- 

fljóts, Kelíar eöa GaUar frá Garonne norður lil Signu (Scine), 

og Belgir frá Signu til Rínar. þessar þrjár þjóðirvoru greindar 

í marga smá flokka, er hétu ýmsum nöfnum, og áltu einalt í ill- 

deilum hverir við aðra. En allir voru Gallar herskáir og livik- 

lyndirog gjarnir á nýúngar; aðallinn og prestarnir (Drúídar) réöu 

þar mestu. IJiu fyrstaþjóð, sem Cœsar átti í höggi við á Gallíu, 

voru IJelvetar, keltnesk þjóð, er bjó í dölunum austur af Gallíu, 

þar sem nú er Svissaland (Scimeiz). Ilelvetar undu eigi heima 

í sínu landi, brondu bæi sína og borgir, og héldu með öllu sínu 

skuldaliöi vestur á Gallíu og vildu setjast þar að, því að þaðan 
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Toru sagðir landkostir betri en austur í dölum; er sagt að líel- 

vetar bafiverið til samans ívestiirCör þessari 370 þúsundir manna. 

En sem allur þessi manngrúi kemur vestur á Gallíu, leita þeir, 

er fyrir þeim uröu, lil Cœsars og biðjast hans liðveizlu. Jiótti 

bonum nú bera vel í veiðar og fer i móti Helvetum og vinnur 

sigur á þeim; fellur þar meiri hluli þeirra, en hinir, sem af 

komust, héldu aptur heim á fornar stöðvar (58 f. Kr.). J)essu 

næst fór Cœsar móti Arióvistusi konúngi, cr kominn var austan 

af Germaníu með miklu liði, og hafði náð fótfestu í Gallíu, og 

gjörzt þar ráðríkur mjög við vmsar þjóðir; átti Gæsar við hann 

orustu og fekk sigur, en Arióvistus flýði austur yfir Ríná (58 f. 

Kr.). Ari síðar (57) vann hann Belgif og lagði síðan hverja þjóð 

nndir sig af annari. Eptir það áttu þeir allir fnnd með sér í 

Luccaborg, Cœsar, Fompeius og Crassus (56 f. Kr.); áskildi Cæsar 

sér, að landstjórnarvald sitt yröi lengt um 5 ár, og veittu þeir 

konum það ári siöar, þá er þeir voru rœðismenn (55). 

Cœsar hafði nú unnið alia Gallíu, en liann lét eigi þar við 

lenda, og fór tvisvar austur yfir Rín lil Germaniu, til þess að 

skjóta Germönurn skelk í bríngu og venja þá af því, að faraher- 

ferðir lil Gallíu og vekja þar ófriö; hann fór einnig tvær ferðir 

yfir á Bretland (55 og 54 f. Kr.), en í hvorugu þessu landi náðii 

Rómverjar föstum fæti á Cæsars dögum. Gallar, sem höfðu 

mist frelsi sitt, gjörðu nokkrum sinnum uppreisn til þess að ná 

því aplur, og árið 52 f. Kr. gjörðu því nær allar þjóðir á Gallíii 

samtök milli sín, lil þess að brjótast undan Rómverjum, og höfðu 

fyrirliða þann, er Yercingeiorix hét, hinn vaskasta mann; en þá 

sýndi Cœsar hver afbragðshershöföíngi hann var, og liðsmenn 

hans, hve hraustir og vígkænir þeir þá voru orðnir. Viðureign 

þeirra Cæsars og Galla var þá bæði löng og hörð; loks setlist 

Yercingetorix í borg þá, zx Alesía hét, en Ccesar seUist umborg- 

ina. J>á komu Gallar að með óvígan her og umkríngdu Cœsar; 
varð hann þá aö verjast á ivær hendur, bœði þeim, er í borg- 

inni sátu, og hinum, er að utan komu, og var þar œrinn liðs- 

mimur. En þó fóru svo leikar með þeim, að Cæsar vann sigur, 

en Vercingelorix gafst upp og gekk á vald hans. Á sjö árum hafði 

Cæsar þannig lil fulls og alls unnið Gallíu, og friðað þar allar 

þjóðir; bœlti hann nú sljórn þeirra á margan hátt og var þeim 

12 
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hinn mildastij endavarþess eigi lengi að bíðaj að menlimRóm- 

verja tæki að ryðja ser til rúms á Gallíii. 

Meðan því fór fram á Gallíu, sem nú hefir verið sagt, og 

Cœsar jókst bœði að frægð og völdiim, var ástand hið vesta í 

Rómaborg. Eptir að þeir þríveldismennirnir höfðu hizt að máli 

í Lúcca og endurnýjað sambandið milli sín, urðu þeir Pompeius 

og Crassus ræðismenn í annað sinn (o5 f. Kr.), og brutust til 

þeirra valda með ofríki og kiigan. En þegar ræðismenska þeirra 

var á enda, varð Pompeius skattlandstjóri á Spáni, en Crassus 

á Sijrlandi; en Pompeius lét aðra menn stjórna skaltlandinii 

fyrir sína hönd, og sat sjálfur heima í Rómaborg til þess að 

vera jafnan við hendina hvað sem í skærist. Crassus var þá 

sextugur maður að aldri, og vildi fyrir hvern munausturtil Asíu 

og vinna Partariiú undir Rómverja og afla sjálfum ser auðs og 

frægðar. En Partar reyndust eigi svo auðveldir viðureignar, sem 

Crassus hafði hugsað; þeir voru hrauslir menn og barðfengir, 

ágætir reiðmenn, skutu manna bezt af boga og höföu þá hern- 

aðaraðferð, er rómversku fótgönguliði var ókunn og hin skœðasta. 

Crassus hélt liði sínu austur yfir Eufrat (54 f. Kr.), setti þar 

setulið í nokkrar borgir í Mesópotamíu, oghvarf svo aptur vest- 

ur á Sýrland, og gekk vel fram um veturinn að ræna þar hof og 

hörga. En árið eptir (53) lét hann lokka sig austur á sléttlendiö 

í Mesópotamíu; umkríngdi riddaralið Parta hann þar á völlun- 

um og drápu.fjölda af Rómverjum; hörfaði Crassus þá undan, 

en Partar náðu honum litlu síöar, létust myndu semja við hann 

grið og frið, en drápu bann í þeim umsvifura. Rómverjar mistii 

um 30 þúsundir manna á þeirri herferð. Caius Cassíus, sem var 

herfjárvöröur Crassusar, varöi Sýrland svo breyslilega, að Partar 

fengii eigi náð því. 

Nú er þessu nœst að segja frá því, sem gjörðist heima í 

Rómaborg; þar jókst flokkadráltur með mönnum dag frá degi, 

svo að til barátlu kom og manndrápa; ijármútur gengu fram úr 

öllu hófi; ræðismenn urðu eigikosnir svo missirum skipli; þíng- 

heigi og friði var raskað af óróagjörnum alþýðuforíngjum, sem 

Pompeius studdi undir niöri, því að honum var allkært að vand- 

rœðin yrðu sem mest, til þess hann yrði beðinn að koma apt- 

ur á friði og spckt, og fengin til þe.ss hin.æztu völd í hendur. 

J>ar kom og að öldúngaráðið (senaius) sá eigi annað fœrt, en að 
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fela .Pompeiiisi einum rœðismenskuna á hendiir (52 f. Ki’.), Nú 

var liann einvaldnr í Uómaborg, en hélt þó samt sem áðiir skalt- 

landssljórn yfir Spáni beint á móti löguni; alþýðuna í Róm leit- 

aðist hann við að gjöra sér vinveitta með því að láta reisa leik- 

hús, og skemta henni með alskonar gleðileikum. En nú var 

vinállan milíi þeirra Cœsars og Poynpeivsar farin að dofna, því 

að Júíia var dáin (5i) og Crassiis var fallinn. Ilöfðíngjarnir 

hrœíWust Cœsar og höUiðust við hann, og sögðu, að þar væri 

Maríus kominn aplur og orðínn úiigur í annað sinn. f>eir fyltii 

því alíir Tlokk Fomjyeiusar, og gjörðist hann nú þeirra foríngí, 

sem hann í upphafi hafði Yeriö. þóltist nú höfðíngjaflokkurinn 

og þjóðveldismennirnir lil samans hafa nógan liðsafla, lil þess að 

hefja fullan fjandskap gegn Cœsarij og taka af honum bæði her- 

völd og skaltlandssljórn. En Cúríó alþýðuforíngi, slægvitur mað- 

Lir og mælskur og mikill vin Cæsars, cr hafði goldið allar skuldir 

fyrir liann, kom fram með þá iippástúngu, aðbáðir skyldu leggja 

niður hervöldin Cœsar og Pompeius (50 f. Kr.). Ráðið féllst á 

uppásliingu þessa; cn Claudius 3IarceUus, ræðismaður, sagði 

ráössamkomunni slilið, og skoraði á PompeiuSj að vera viðbúinn 

að verja fósturjörðina. Cœsar bauöst lii að leggja hervöidin nið- 

iir, ef Pompeius gjöröi slíkt hið sama; en ráðið svaraði því svo, 

að væri Cæsar eigi búinn að leggja niður herstjórn og dreifa 

liðinii á öndverðu næsta ári (í janúarmán. 49), þá yrði hann tal- 

inn í fjandmannafiokki (vargur í véum). Marlcús Aiitónius al- 

þýöuforíngi, er veriö haföi gjaldkeri hjá Cœsari, og fleiriafCæs- 

ars flokki íRóm, sem mœltu í móli þessari ráðsályktun, urðu að 

forða sér við meiðslurn og flýja lil Cæsars; slíkt hið samagjöröL 

Carió, sem áður er nefndur; skoruðii allir þessir menn fast á 

Cæsar, að vernda rétt alþýðuforíngjanna gegn ófriði sinna mót- 

stöðumanna. Sá eini maður, sem nokkuð kvað að, og reyndiað 

miðla máium, var Ciceró; hann sá, að hér var ekki lengur að 

gjöra um þjóöveldiö, því aö þjóöveldið átti nú fáa vini, heldur 

iim hitt, hver þeirra Iveggja, Cœsar eða Pompeius, ætti að ná ein- 

vtíldinu iindir sig; af tvennu íllu, sem honum þótti, kaus hann 

heldur að fylgja flokki Pompeiusar og sagði um sjálfan sig: nað 

sér færi nú eins og dýrimum, þau væru vön að gefa sig í þann 

flokk, sem væri sömu tegundar og þau sjálf«. 

jþegar Cœsar sá, að ráðið og Pompeius vildu enga tilslökun 

12* 
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gjöraj þá hugsar hann sér að verða skjótari lii bragðs en þeir; 

kveður hann þá menn,' er hann hafði hjá sér lil málstefnii, og 

var það lílið lið, því að meginherinn var í Gallíu; segir þeini í 

hvert efni komið sé, og skorar á þá til drengilegrar fylgdar og 

liðveizlu; rómuðu allir vel hans mál. f>ví næst heldur Cœsar 

suður að Eúbicófljóti; þángað náði skattland það, er hann var 

yfirskipaður, en suður yfir fljótið mátti hann eigi halda hersveit- 

um. fegar hann er kominn að fljólinu, nemiir hann staðar og 

hugsar sitt mál, en að lítilli stundu liðinni mælti Cœsar: >>ten- 

íngunum er kastað (jacta est a?ca).^« og heldur yfir fljótið (49 f. 

Kr.); mætti hann hvergi mótstöðu svo teljandi sé, og hélt við- 

stöðulaust til Rómaborgar. En það er frá Pompeiusi að segja, 

að þá er hann fréltir til ferða Cæsars, var sem honum hyrfi 

garpskapur allur og áræði, og flýr hann burt úr Róm, og allur 

þorri ráðherra og höfðíngja með honum, og suður á land, og 

þaðan yfir til Grikklands. Veitti Cæsar honum eigi lengri eptir- 

för en til Brúndisíuhorgar, Sú borg er á sunuanverðri Ítalíu. 

Lagði Cœsar því nœst alla Ítalíu undir sig, og hafði lokið því 

starfi á tveim mánuðum, er þess eigi getið, að þá hafi orðið 

mannavíg. En áður hann fœri yfrá Grikkland tii móts við Pom- 

peius, vildi hann eyða her þeim, er Pompeius hafði vestur á 

Spáni; voru þeir höfðíngjar fyrir liðinu: Afrannis, Petreius (sá 

sem vann CatiUna) og Terentíus Varrój hinn lœrðasti maður; 

sagði Cæsar svo um sína ferð: að hann œtlaði sér fyrst að vinna 

hcrinn höfuðlausa (o: herinn á Spáni), en þar næst hershöfð- 
íngjann liölausa (o: Pompeius). 

Frá Brúndísmm hélt Cæsar aptur tii Rómaborgar og átti 

þar þíng við menn, bæði alþýðuna og ráðherra þá, sem eptir 

höfðu orðið í borginni; var hann hinn mildasti við alla, og lét 

jafnvel mótstöðumenn sína halda öilum þeirra eignum. f>egar 

Pompeius flýði, hafði hann látið eptir í Róm fjársjóðu ríkisins; 

þá vildi Cæsar taka, en einn alþýðufon'ngi mælti í móli, og kvað 

það vera gagnslætt lögum að taka féö; Cœsar kvað stríðið þurfa 

vopnavið en ekki laga; og er maður þessi vildi varnaCœsari að 

ná fénu, kvaðst Cæsar mundi láta drepa hann, og bætti við þess- 

um orðum: nþað skalt þú vita úngi maður, að mérfellur þýngra 

að segja þetta, cn að láta gjöra þaðo. þar næst hélt Cœsar liði 

sínu vestur á Spán; allar tálmanir sem honum mæta, veðráttu, 
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vatnsföll, matarskort, og hvað sem heitir hefir, yfirstfgur hann 

og sigrast á, og á fáum dögum hefir hann teflt svo við Pom- 

peiusarmenn, að allirverða að gefast upp fyrir honum, og landið 

er alt á hans valdi; að því búnu snýr hann aptur heim á leið, 

tekur Massiliuborg (MarseiIIe) í Gallíu á leiðinni, er gjörður aö 

álrceJ^ismanni (Dictator) í Róm, leggur það vald niður að fáum 

dögum liðnum, og vcrður raiöismaður, íer síðan til Brúndisíum 

og austur um haf og tók land í Epirus (í janúar 48 f. Kr.). 

Pompems hafði, á meðan þessu fór fram sem nú var sagt, 

liaft viðbúnað mikinn á Grikklandi; höfðu ýmsir konúngar og 

höföíngjar úr austurlöndiim komið til móts við hann með liðs- 

afla, og var þar saman komið mikið lið. Yið Dyrrhachium (í 

Íllyríu) bar fundum þeirra fyrst saman; ætlaði Gæsar aö halda 

Pompeiusi þar i herkvíum, en lókst eigi, því að Pompeius brauzt 

út; veitti Cæsari þar miður og liMt þaðan til Pessaliu, Pom- 

peius hélt þegar á eptir honum, til þess er hvorirlveggja námu 

staðar í nánd við Farsalusborg, I>að var fyrirætlan Pompeiusar, 

að berjast eigi að svo stöddu við Gæsar, heldur hilt að þreyta 

hann með umsátrum og vistaskorti; en höfðíngjum þeim ogstór- 

menni, sem voru saman komnir í herbúðum Pompeiusar, líkaðí 

það stórilla, og vildu þegar leggja til orustu, því að þeir þóttust 

eiga sigurinn vísan, endahöfðu þeir meira lið cn Cæsar. Pom- 

peius lel um síðir tilleiðast; varð þar orusta mikil, og lauk svo, 

að (kesar vann frægan sigur (20 Júlí 48 f. Kr.); féll margt lið 

af Pompeiusi, en sumt var handtekiö, og sumt flýði víðs vegar 

undan. í stað þess að leila til skipa sinna, sem Cató hafði þá 

undir yfirstjórn sinni, flýði Pompeius til Egyptalands, þvíaðhann 

þóttist þar eiga von góðrar heimkomu hjá Ptólemœus Dionysusi 

konúngi, erhann hafði áður styrkt föður hans lil ríkis. En ráð- 

gjafar konúngs þorðu hvorki að veita Pompeiusi móttöku eður 

synja honum hennar, og hugðu að sér numdi bollast, aö ráða 

hann af dögum, og að þeirra ráðum lét konúngur myrða Pom- 

peius í því hann steig þar fæti á land. Konúngur átti systur þá, 

er Cleópalra hét; hún var kvenna fríðust, en blendin mjög. 

|>au systkyn deildu um rikisstjórn á Egyptalandi. Litlu síðar 

kom Cœsar þar við land og harmaði mjög forlög Pompeiusar. 

Skarst hann nú í málið með þeim konúngi og systur hans, og 

kvað hana vera rétt borna til ríkissljórnar með honum, eins og 
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faöir þeirra hefði fyrir mælt í erfðaskrá sinni. I>essu reiddist sa 

flokkur manna svo mjög, er stóð nieö konúngi, að þeir gripu lil 

vopna og veiltii Ccesari aðför; en þólt hann heföi engan iiðsafia 

móli landsmönnum, þa var það eigi ú þeirra færi að deila íll- 

deildum við Cæsar, enda fóru svo leikar með þeim, aö hann áUi 

alskoslar viö þú og réði einn öllu ú Egyptalandi. Konúngur 

týndist í NíJáj en Cleópaíra fekk landstjórn ú Egyplalandi, því 

að kærleikar miklir voru þú með þeim Gæsari og henni. Ófrið 

þann, er þú var þar ílandi, hafamenn kallað Alemndnu-stnóiðj 

eptir Ahxa^idriu eða Alexandersborg, höfuöborg landsins (48— 

47 f. Kr.). 

Meðan Cœsar dvaldist ú Egyptalandi var hann kjörinn til 

alrœðisinaíins um eins úrs tíma heima í Romaborg; en hann fór 

þó eigi til Róms aö því sinni, fyrir því aö honum kom hersaga 

austan af Asiu, En því var svo variö, að Farnaces konúngur 

Miþrídatesson hins mikla hafði vakið ófrið þar austur, þú er 

liann frétti, að styrjöld vœri byijuð meö Rómverjum sjúlfum; 

œllaði hann sér nú að vinna apliir ríki þaö, er faðir hans hafði 

oröið aö lúta fyrir Rómverjiim, og lagði undir sig nokkur fylki 

úöur Cæsar kom þar og barðist við hann. Urðu þar skjót um- 

skipti; Gæsar fckk sigur, en Farnaces flýöi og var drepinn skömmu 

siðar. Var þeim ófriði lokið með þeirri einu orustu; enda þólti 

Cœsari sú alburður hafa orðið með svo skjótri svipan, að hann 

ritaði vinum sínum í Rómaborg þessi þrjú alkunnu orð: veni, 

vidij vici (eg kom, eg sú, eg sigraði), 47 f. Kr. I>egar Cœsar 

hafði skipað öllu svo fyrir í Asíu, sem honum þólti við þurfa, 

hélt hann tafarlaust vestur um Grikkland til Rómaborgar, ogjafn- 

aöi þar þegar og eyddi öllum flokkadrúltum með viturleik sínum 

ogmildi; haungaf öllum griö, veiiti vinum sínum stórgjafir, iétti 

sköUum af alýöunni, og bjóst nú til ferðar suður ú Afrilcu móli 

hershöfðíngjum Pompeiusar þeim, er þúngað höfðu flúiö ogstýrðii 

þar miklu liði. Ilinir helztu af fyrirliðum þessum voru þeir: 

jMbienuSy Fetreius, Metellus Scipió tengdafaöir Pompeiusar, Júba 

konúngur í Númidiu og Cató. En er aö því var komið, að 

Cœsar færi af staö, gjöröi herinn, sem sat því nær allur í hcr- 

búöum suðrí Campaníu, uppreist og krafðist með mikilli frekju 

lauua þeirra, er honum höfðu úður vcrið heitin. Cœsar sú sér 

cigi fært að svo slöddu, að verða við ósk liösmanna sinna, og 
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sendi G'ispus Sallústius (hinn nafnfræga sagnaritara), er þá var 

dómstjÓTi (prœtor) í Rómaborg, til móts við þá ineð þeirri orð- 

sendíngu, að.þeim skyldi öllum veitt ríkugleg laun, er ófriðnum 

a Afríku væri lokið. Liðsmenn urðu að œfari ogdrápu tvo ráð- 

herra, en Sallústíusi hélt við meiðíngum, því næst hélt allur 

herinn til Rómaborgar og lét allófriðlega. Cœsar þorði eigi að 

senda lífvörð sinn móti uppreistarmönnum, því að honum þótti 

iiggvænt um trúleika hans, tók hann því það ráð, að gáuga 

sjálfur í móti þeim, þeir kröföust þá eigi launa, hcldur hins, 

að verða lausir við alla herþjónustu. Cœsar lét sér eigi bilt við 

verða, og svarar þeim svo: nþér skuluð þegar lausir vera viöalla 

herþjónustu, og þar á ofan skuluð þér fá þau laun, sem eg hefi 

yður heilið, þegar eg hefi unnið sigur með öðrum liðsmönnum, 

og haldið sigurför inn í borgina». Nefudi hann þá r>kviríta<i, 

eins og menn voru vanir að ávarpa Rómverja á friðartímum; en 

hermenn nefndu menn aldrei því nafni. Við þessi orð Cœsars 

brá liðsmönnum svo mjög, aö þeim féll allur ketill í eld, og 

margbeiddu hann að mega fara för þessa með honum, Veitti nii 

Cœsar þeim þann hlut eins og af mildi sinni, er hann sálfur 

haföi hvað mest eptir þráð. þessu næst býr Cœsar lið sitt og 

heldur þegar um haustið (47 f. Kr.) til Afríku, því að þá bjugg- 

ust mólstööumenn hans hvað sízt við komu hans þángað. Cœsar 

fekk veður mikil í hafi og leysli sundur skipaflotann; tók hann 

sjálfur land við Adrúmetum (sú borg var lítið eitt sunnar en 

Kartagó); en er hanngekk á land, skruppu honum fætur svo að 

hann féll. fá mælti Cæsar hátt svo að menn hansheyrðu: nþar 

heöeg þig Afríkalö (teneo teAfrica!); en það þótti óheillamerki 

að falla. Cœsar var miklu liðfærri cn mótstöðumenn hans, en 

þó réðist hann á þá við Thapsusborg (46) og vann sigur. Caió 

var eigi í oruslu þessari, heldur í borg þeirri, er Útíca hét, og 

þar réöi hann sér sjálfur bana, litlu eptir orustuna við Thapsus, 

því að hann vildi fyrir engan mun lifa þegar þjóðveldið var dáið, 

og þyggja grið af Cæsari. |>eir Scipió, Petreius og Júha konúngur 

gjörðu slíkt hið sama sem Cató, Jsximidia var gjörð að róm- 

versku skatllandi, og Sallústius, sá sem áöur var nefndur, seltur þar 

til yfirstjórnar. Hinu afríkanska stríði hafði Cœsar þannig lokið 

á 5 mánuðum, og nú þegar hann kom aptur til Rómaborgar, 

var þar haldin hin veglegasta sigurhátíð, cins og siður var til 
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lijá Róniverjnmj er hershöfðíngjar þeirra komu lieim eptir unnia 

stórvirki og sigur á úllendum þjóðum, en öldúngaráðið kjöri 

Cœmr til álrœðismanm um 10 úra tíma. Cæsar var, eins og 

hans var venja til, mildur viö sína fornu mótstöðumenn; alþýð- 

unni gaf liann stórgjafir bæði í korni og öðrum aurum, og nú 

let Iiann sér mest um það hugaö, að bæla í sem fleslum greinum 

hag og ástand þjóðarinnar með viturlegum lögum og fyrirtækj- 

um; hann veilti öllum íbúum Gallíu fyrir sunnan fjöllin rómversk- 

an borgararétt, sömuleiðis börnum allra þeirra manna, er SxiUa 

haföi svipt borgararélti; efldi vísindin, enda varhann sjálfur hinn 

mesli vísindamaöur, og einn liinn frægasti rithöfundur í fornöld. 

Eitt af því, sem hann þá gjörði, var, að hann leiðrétti hið róm- 

verska tímatal, Rómverjar liöföu alt í frá dögum Númakonúngs, 

talið tímann eptir túnglárum, 355 daga í ári hverju, og skolið 

svo mánuðum inn í annað og þriðja hvert ár, til þess alt kæmi 

heim; síðan var þes&u nokkuð breylt, en þó var sá ruglíngur á 

kominn alt tímatal, að opt varð lil ógagns. Júlíus Cœsar unni 

sljörnufrœði sem öðrum vísindagreinum, og fekk Sdsff^c/ics stjörnu- 

frœðíng frá Egyptalandi til aðstoðar víð sig í þessu starfi, Til 

þess að na fastri undirstöðu tímalalsins var nú bætt dögum við 

árið-iG fyrirKrists fæöíngu svo mörgum, að í því urðu 445 dag- 

ar, Með hinu næsta ári hófst hið n}ja tímtal sem kennt er við 

Július Cœsar (Julianskc Calender); er þar talinn tími eplir sól- 

arárum, og stendur svo enn í dag aö eins meö lillura breytíng- 

mn, sem gjörðar hafa verið nú á síðustii öldum. 

En Cœsar fekk skamma stund næði til friðsamlegra starfa. 
Skaltlandsstjóri Cœsars á Spáni, sá er Qvintus Cassius hét — 

frændi Cajusar Cassíusary er varði Syríu epiir fall Crassusar, og 

sem síðar verður getiö — hafði kynnt sig þar mjög ílla sökum 

hörku og fégirni, svo að landsmenn þar, cr jafnan mintust Pom- 

peiusar mikla til als góðs, tóku fegins hendi móli sonum hans 

Cneiúsi og Sexlusi; söfnuðust nú allir vinir Pompeiusar, er þá 

voruá lífi, þángað undir merki þeirra bræðra; var sá fíokkur bæði 

mikill og harðsnúinn. Cæsar sá, að eigi var til setu boðið og 

bjó sig sem fljótast tii Spánar. Fundur þeirra varð hjá Munda^ 

borg á Spáni (í marzmún. 45 f. Kr.). Varð þar hin harðasta 

orusta; sýndi Cneiús Poinpeius að hann var ágælt foríngjaefni. 

það cr sagt, að bardaganum tók að halla á Cæsar; hljóp hann 
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þá af bakij braiizt fram í fylkíngar og eggjaði menn sína með 

þessiim orðum: »gjörið yður eigi þá svívirðíngu, að framselja 

bersböfðíngja yðvarn í hendur drengjum þessum» 1 Gjörðu nú 

menn bans hinahörðustu hríð;stóð bardaginn alt til kvölds. f>á 

varð Cæsari lilið þángað er riddaraflokkur einn þeirra óvinanna 

reið burtu frá hernum. En því var svo varið, að Laöienus hers- 

höfðíngi í liði þeirra bræðra sendi þá menn til að verja herbúðir 

sínar, er ein sveit af liði Cæsars hafði ráðizt á. Cæsar notaði 

þegar þelta atvik og kallar svo menn hans heyra: »þessir fl\Ja!« 

þessum orðum Irúðu hvorirtveggja, bæði Cæsars menn og óvinir 

hans; hertu hinir þá áhlaupið, en lið þeirra bræðra tók að riðl- 

ast, og því næsl brast flótti í liði þeirra; fekk Cœsar sigur, en 

30 þúsundir manna fellu af þeim brœðrurn. |>ar féll Cneius Pom- 

peius og Labienus, og margir aörir hershöfðíngjar, en Sextus 

Pompeius flýði, að því er sumir segja, en aðrir segja að hann 

væri ekki í þessari orustu. Svo sagði Cœsavj að þessi orusla væri 

hin skæðasta, er hann hafði nokkru sinni í komið, og að hann 

berðist þá fyrir lífi sínu en eigi til sigurs sér sem endrarnœr. 

I>egar Cœsar kom heim aptur frá Spáni hélt hann sigurför 

inn í borgina; þótti mörgum það ílla liifallið, enda lýsa ofmetnaði 

hans, með því að það voru landar hans og samborgarmenn, er 

hannhafði sigrazt á. En ráðiðj sem nú var orðið mjögólíkt því, 

er það haföi veriö til forna, sýndi nú auðmýkt sýna og undirgefni 

við Cæsar á margan hált, og þar á meöal með því, að fá honum 

alræðismanns völd í hendur æfilángt; líkneskjur voru gjörðar eplir 

honum og settar bæðí við hlið hinna fornu konúnga og í goða- 

hofin; það var ákveðið, að hann væri heilagur og friðhelgur og 

svo mikið kvað að allri þeirri viöhöfn og dýrð, að sumir hafa 

œllað. að jafnvel fjandmenn Cœsars hafi átt þar hlul í, til þess að 

kvcikja öfund og hatur gegn honum. Cœsar lét sem sér líkaði 

þelta allvel, en hins vegar hafði hans óþreytandi starfsemi margt 

fyrir stafni: hann lét gjöra ýmsa þjóðvegu um löndin, grafa sýki 

og skuröi, þurka mýrarflóa, reisa stórkostleg hús, og til þess 

herinn hefði eitthvað að starfa, var það áform hans, aðfara her- 

ferð austur til Partalands, leggja þá þjóð iindir sig, halda síðan 

norðan um Svartahaf til Germaniu, vinna hana alla og koma 

síðan heim að því búnu. 

En þetta átti eigi svo að verða, þó að Cœsar væri sá af- 
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bragðsmaður, sem allir urðu aö jata, og þó að hann einn væri 

fær um að stýra Rómaveldi og ráöa bót ó því, sem aflaga þótti 

fara, og þó að hann væri allra manna mildastur sínum mótstöðu- 

mönnum, — þá gátu sumirþeirra aldrei sælt sig við yfirráð hans. 

J>cir gátu eigi séð, að hann væri annað cða meira en beinn of- 

ríkismaður og réttur ránsmaður að freisi þjóðarinnar. Og það 

þólti þessum mönnum verst, að alt laut að því, að hann myndi 

taka sér konúngs nafn; ýmsum meöal höfðíngjanna sveið það og 

sárt, aö völdin voru gengin úr greipum þeim og í hendur eins 

manns, er þeir nú urðu að lúta. En fáir eða engir voru þeir, 

er sœi aö aldarhátturinn var nú orðinn allur annar en áður, og 

Rómaveldi var nú svo komið, aö einveldið hlaut að ryðja sérþar 

til rúms og ráöa fyrir lýö og landi, en þjóðsljórn sú hin forna 

átti þar eigi lengur viö. þá var það, að 60 manna í Rómaborg 

bundu það svardögum með sér, að taka Cœsar af lífi; voru sumir 

þeirravinir Cœsars, en þó unnu þeir þjóöfrelsinu, scm þeirnefndii 

svo, meir en honum. Cajm Cassíus, sem áður er nefndur, var frum- 

kvöðull þessa samsœris; hann var dulur maður í sknpi ogþykkju- 

þúngur; hann haföi áður verið með Crassusi og síöan Pompei- 

usi, en þegiö grið af Cæsari eptir fall Pompeiusar. Ilann sagði 

nokkrum vinum sínum frá fyrirœtlan sinni, að hann vildi Cœsar 

af dögum ráða, en þeir kváðust því að eins vilja eiga þátt í meö 

honum, að hann kæmi Marhúsi Jiiniusi Brútusi í samsærið. 

Brúíus var systurson Catós og kvœntur dóttur hans, og honum 

líkastur um marga hluti. Ponipeius hafði látið taka af lífi föður 

hans, þó fylgdi Brútus Pompeiusi fyrir því, að honum þótti mál- 

staður hans réttari en Cœsars; en á vígveilinum viÖ Farsalus hafÖi 

Cœsar bjargað ItTi Brútusar og tekið hann aö sér, og gengið honum 

í íöðurs stað; enda sögðu sumir menn aö Cœsar væri faðir hans. 

En bæöi það, að Brútus unni þjóðveldinu um fram alt, eins og 

Cató haföi gjört, og svo hilt, að hann taldi ætt sína til Brútusar 

þess, er forðum vann að burtrekstri konúnganna og var hinn 

fyrsti höfundur þjóðveldisins í Rómaborg, nægði tíl þess, að aliir 

samsærismenn höfðu einkum augastað á Brútusi, og vildu fyrir 

hvern mun koma honum í samsærið með sér, og þar kom, fyrir 

þeirra eggjan og fortölur, að Brútus lét leiðast U1 þessa óheilla- 

verks. I>eir Cassfws og Brútus voru báðir dórastjórar {Frœtores) 

þetta sama ár. 
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ninn 15. dag marzmánaðar árið 44 f. Kr. var ákveðið að 

halda skyldi samkomii mikla í höll einni í leikluisi Pom- 

peiiisar, og bjnggust menn þá við, að Cœsari yrði veilt kon- 

úngsnafn, er hann skyldi bera á herferð sinni móLi Pörtu7n, og 

hvervetna annarslaðar en á Ítalíu; en þar skyldi hann heita al- 

rœðismaður. fenna dag réðii samsærismenn með sér, aö þeir 

skyldii vinna á Cæsari. I>eir vissu, að þann fund mundi hann 

sækja an þess aö hafa lífvörð sinn um sig. En við sjálft lá, að 

hann kœmi eigi á ráössamkomuna þann liltekna dag. Cæsar 

hafði sjálfan dreymt, að hann liöi um loptið og rélti Júpíterhönd- 

ina, og konu hans haföi dreymt ílla drauma, svo að hún beiddi 

hann, að fara ekki á ráðslefnu þessa þann dag. En einn afsam- 

særismönnum, sá er Decimus Brútus hét, hershöföíngi, og i 

miklum kœrleikum við Cæsar, taldi hann mjög á aö fara, og 

Cœsavi þólli ekki mark að draumum, og fór sem hann haföi œtl- 

að til fundarins. Ilann haföi jafnvel verið varaður við þessnm 

degi, og á leiðinni til ráðsins fekk maður einn honum skjal í 
hendur, þar er á voru rituð nöfn samsærismanna, en Cæsar las 

það aldrei og gekk svo til hallarinnar. Samsærismenn fíyktust 

þar ulan um hann, og beiddu hann með miklum auðmýktarsvip 

og mjúkum orðum, að gefa mann þann, er Públíus Cimber hét, 

lausan úr útlegð. Cœsar neitaði því; einn af þeim dró þá káp- 

una ofan af heröum Cæsars, og sá maður, er Casca hét, lagði 

knífi á honum, og varð Cæsar sár á heröum. Cæsar brást við 

fast oggreip hann höndum ogmœlti: »vitskerti Casca, hvað hefst 

þú að?« þá þustu að morðíngjarnir og sóttu að Cæsari, en hann 

varöist um hríð. En er hann sá Brútus meöal þeirra, mœlli 

hann: »og þú barnið mitt Brútuslfl Gaf Cœsar þá npp vörnina, 

og sveipaði að sér kápunni; en þeir sœrðu hann 23 sárum áður 

hann félli. Lét JúUusCœsar þannig líf sitt, hinn mesti afbragðs- 

maöur, er verið heíir með Rómverjnm. Brútus gekk fram og 

ætlaði að tala til ráðsins, en á ráðherrana sló óhug miklum og 

felmlri, og hrukku þeir allir út úr höllinni, en lík Cœsars lá þar 

eitt eplir undir líkneskjustöpli Pompeiusar. 

Endalok hins rómverska þjóðveldis. 

Banamenn Cæsars höfðu gjört sér vissa von um, að dauði 

hans mundi aptur vekja þjóðstjórn og þjóðfrelsi tii lífs; þeír 
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bugðn, að þegar Cœsar einn væri frá, þá þyrfti eigi aðra að óltast; 

þjóðstjórnin myndi þú svo sem af sjalfri sér ryðja sér til rúms. 

|>ess vegna vildu þeir ekki, eins og Ciceró þó réði þeim til, sjáldr 

taka stjórntauma ríkisins í hendur, meðan altvar í ráðleysu eptir 

víg Cæsars; þess vegna vildi BriUus ekki að MarMs Aniónius, 

er var ræðismaður árið 44 með Cœsari, vœri drepinn. En vonin 

brást þessum skammsýnu mönnum algjörlega, og hlaut aðbregð- 

ast þeim, því að þjóðstjórn og þjóöfrelsi gat þá eigi lengur átt 

sér stað; lil þess var aldarliátturinn orðinn of spiltur hjá Róm- 

verjum. Marliús Antóníus, er var dugandi hershöfðíngi, en að 

öðru leiti hinn óhlutvandasti maður, færöi sér áslandið, eins og 

það var þá, mjög kœnlega í nyt. Ilann komst yfir fjárhirzlu rík- 

isins, eigur Cæsars og skjöl hans öll, og var með fyrsta mjög 

auðveldur þeim Brútusi. Ráöið staðfesti lög CæSars, en bœði 

banamenn hans og aðrir, sem í sökum áttu, voru allir í grið tekn- 

ir, og eigi var annað að sjá, en að allir flokkar vœru nú nokk- 

urn veginn sáttir og sammála. Af samsœrismönnum fengu þeir 

Június Brútus ðlakedoníu, Cassius Sýrland og Ðecimus Brútus 

Gallíu cisalpina til forraða sem skattlandstjórar, eins og Cœsar 

hafði verið búinn að ákveða. En þá er Antónius kunngjörði 

mönnum erfðaskrá Cæsars, og einkum er hann flutti líkræöu við 

úlför hans, og sýndi mönnum kápu hans blóðuga og gegnum- 

stúngna, þá œsti hann alþýðu manna svo mjög, að þeim Brútusi 

varð eigi lengurvært í Rómaborg, og urðu að fíýja þaðan. Eplir 

það safnaði Antóníus að sér vopnuðum mönnum og haföi stcrk- 

an lífvörö um sig, bilti sér í völdum, eins og honum beztlíkaði, 

og lét ýms lög út gánga, er hann kvaðst fundiö hafa i skjölura 

Cæsars, 

En nú kemur sá maður til sögunnar, er hét Cajus Július 

Cœsar Octavianus. Hann var syslurdóltursonur JúUusar Cœsars 

arfleiddur af honum og þá 18 vetra, er liér var komið. þegar 

Júlíus Cæsar var veginn var Cœsar Octavianus auslurí ApoUóniu- 

horg á Grikklandi við bóknám, En er hann frétti lát frœnda 

síns brá hann skjótt við og fór til Rómaborgar. Antónius tók 

honum ílla og vildi ekki greiða honum erfðaféð, en Octavianus 

lók það til bragðs, að selja eignir sínar, og gat þannig svarað því 

fé út til alþýðunnar, sem Cæsar hafði ánafnað henni í erfðaskrá 

sinni. Af þessu varð Cæsar Octavíanus mjög vinsæll, og meðan 
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Antóníus fór norður í land til þess að reka Decimus Brútus frá 

skattlandsstjórn, þá flyktust hinir fornu herraenn Cœsars til Ocla- 

víanusar og gengu undir hans merki, Hann hafði þegar mœlt 

mótspyrnu af Antóníusi, og þótli því ráðlegast, að hylla að ser 

þjóðveldismcnnina til þess að komast til valda fyrir þeirra aðsloð; 

en hinsvegar sáu þjóðveldismenn, að þeim varfull þörf á iiðveizUi 

Gæsars Octavíanusar U1 þess að steypa Antóníusi. Einkum var 

það Ciceró, er með niælsku sinni sluddi fast að því í ráðinu, að 

Antóníus vœri sviptur þeim völdum, er liann fór svo ódrengilega 

meöU í>annig komst á einskonar samband milli Cœsars Or.ta^ 

vianusar og þjóðveldismanna, þó óeðlilegt væri. Meðan þetta 

gjörðist settist Antónius um Mútínaborg (Modena), en D, Brúíus 

sat í borginni með liði sínu. Arið 43 sagði öldúngaráðið Anió- 

niusi stríö á hendur, og var þvínæsl sendur her manns móti hon- 

um; Yoru rœðismennirnir báðir, llirzius og Pansa, fyrir liðinu 

og svo Cccsar Octavianus. Fundur þeirra varö hjá Mútinaborg; 

beiö Antónius þar ósigur, en ræðismennirnir féliu báðir, og 

Cœsar Ocíavianus var þannig einn eptir sem æzti hershöfðíngi. 

Ráðið sem hafði beygafþví, að hann mundi eigi vera þar allur, 

sem hann var séður, vildi aplra honum frá völdum og fól þess 

vegna D, Brútusi á hendur yfirráð hersins á Italíu, en Sextusi 

Pompefusi öll hervöld á sjó. En Cœsar Octavíanus hélt lil Ilóms 

og þegar honum var synjað þar um rœðismanns völdin, þá kúgaði 

hann ráöið með liðsafla þeim, er hann haföi, og varð þannig 

rœðismaður. Fengu nú liðsmenn hans ríkugleg laun úr þjóöíjár- 

hirzlunni; allir, sem verið höfðu í samsæri móti Cœsari eöa í 

vitorði með þeim, voru dæmdir í úllegð; leituðu allir þeir menn 

sér trausts og hælis hjá Cassiusi og J. Brútusu Upp frá þessii 

kom það berlega í Ijós, að það var inark og mið Cœsars Ocla~ 

vianusar, að yfirstíga þessa tvo^menn og alla aðra þjóðveldis- 

menn. Og til þess, að getasigraztá þeim, þótti honum snjallast 
ráð, að gjöra samband viö Antónius. En það er frá Antóniusi 

að segja, að eplir ósigurinn við Mútina hafði hann flúið til 

Gallíu og gengið í féiag við Lepidus., er hafði þar herstjórn á 

1) Hinar orðlögðu ræður, er Ciceró hélt þá móti Antóniusi, 
er nefndar nfilippsku ræðurnaro, af því að þeim er líktviðræður 
Demosþenes hins gríska gegn Filippusi konúngi í Makedóníu, 
föður Alexanders miklu. 
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hendi. Lepídus sá var soniir þess, er gjörði óspektirnar í Róma- 

borg árið 78; hafði fylgt Gœsari og orðið æzti prestur (pontifex 

inaxínms) að honum látnum, en var að öðru leiti enginn alkvæða- 

maður. l>egar Dccivius Briítus sá hvað verða vildi, leitaði hann 

á fund frænda síns Júníusar Brútusar, en varð handtekinn á leið- 

inni og drepinn að boði Antóníusar. 

|>eir Antónius og Lepídus heldu því næst öllu liði sínii til 
f 

borgar þeirrar norðantil á Italíu, er Bónónia hét (nú Bólogna), 

og þar kom Cœsar Octavianus lil móts viö þá með engu minni 

liðsafla. Áttu nú þessir 3 menn fund með ser á eyju einni lítilli 

í fljóti því, er Uhenus hét, þar hjá borginni; gjörðu þcir þá sam- 

band sín á millum, og urðu ásáttir iim að skipta völduni með sér 

iim 5 ára tíma, og efla hver annan til aö eyða þjóöveldísmönn- 

imi og brjóta þá undir sig: voru þeir nefndir: prívcldismenn 

hinir siöari (Triumviri reipublicœ constituendœ; þ. e. þríveldis- 

menn til að skipa fyrir um þjóöveldið). l>etta þriggja manna veldi 

var að því leiti ólíkt hinu fyrra (Pompeius, Crassus, Cæsar), að 

þessi hin síðari samtök voru á allra manna vitoröi, og síðan með 

lögum staöfest í Rómaborg, cr þrísljórar þessir komu þángað. 

þaðvarnú þessu næst ákveöið, aö Cœsar Octavíanuso^ Antónius 

skyldu fara í móti þeím Brútusi og Cassiusi, en Lepídus verða 

eptir í Róm sem rœöismaður. En nú var það tvennt, scm þeim 

þrístjórunum lá þýngst á hjarta, það var uð eyða öllum sínum ó- 

vinum og að seðja græðgi allra þeirra herflokka, er þeir hufðu í 

sinni þjónustu, þess vegna tóku þeir það til bragðs, sem Súlla 

haföi foröum gjört, að þeir sömdu útlegðar-skrár (Proscriptíons- 

lister) yfir alla þá menn, er þeir vildu úr braut ryðja. llófust 

nú ofsóknir og inanndráp í Rómaborg, að því skapi meiri og 

verri enádögum Súllu og Maríusar, sem morðenglarnir voru nú 

þrír saman. Svo segja sagnaritendur, að 300 ráöherra og 2000 

riddarahafi þá verið teknar af lífi eða ráðinn bani. Einn á meöal 

þeirravar Cíceró, prýöi þjóðarinnar. Ilann var sladdur á búgarði 

sínum skamt frá Róm, er honum kom fregnin um dauöadóm 

sinn; réöi hann þá af að foröa sér undan og fara til Makedoníu 

á Grikklandi og komst alt lil sjáfar; en moröíngjarnir náðuhon- 

um þar og unnu á honura (43 f. Kr.); var Ciceró þá 64 ára, er 

hann var líflátinn. Qvintus bróðir hans var þá einnig tekinn af 

lífi, og hafði verið agætur maöur, Sumir þeirra manna, er þá 
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var ætlaðar danði, komust undan og leiluðu ser skjóls lijá þeím 

Brúlusi og Cassíusi austur í löndum, eða hjá Sextus Pompeiusi, 

er lá með fíota sinn fyrir Sikiley. 

ISíi er að segja frá þeim Brúlusu í>eir liöfðu þegar (árið 

44) farið austur og sezt að í skattlöndum þeim, er þeim voru 

œtluð, og dregið þar lið að ser. Cassíus lét skattlönd þau, er 

hann réð fyrir, leggja óspart fé til stríðskoslnaðar, en Brúlus 

hlíföi munnum í því efni hvað hann kunni, og sjálfur var hann 

fátækur jafnan, þótthonum vœri innanhandar að auðgast. fegar 

þeír Cœsar Octavianus og Antóníus höföu lokiö hinum meslii 

manndrápum á Ítalíu héldu þeir austur á Grikkland með mikið 

lið lil móts við þá Brútus, Varð fundur þeirra hjá Filippsborg 

í Makedóníu (42 f. Kr.). þeir Brútuso^ Cass^us vildu eigi þegar 

berjast, en Antóníus gat með dugnaði sínum og herkœnsku komið 

þvísvofyrir, aö orusta tókzt með þeim. Cœsar Oc/ayiauws fylkti 

liöi sínu móti Brúlusi, en Antónius móti Cassiusi. Varð sii 

endalykt þeirrar orustu, að Brútus vann sigur og náði herbúðum 
Octavíanusar, en Cassíus flvöi fyrir Antóníusi, og meö því hann 

hugöi, að Brútus hefði þá einnig beðið ósigur, þá réð hann sjálf- 

um sér bana. Nú var það áform Brúlusar, aö berjast eigi að 

sinni, því aö hann vissi, aö hagur óvina sinna vesnaði dag frá 

degi. Og ef honum hefði borizt fregn af því, að lið það, er 

þeim Cœsan Octavianusi var sent frá Ítalíu, var sama daginn, 

sem bardaginn stóö við Filippsborg, gjörsamlega unnið á sjó 

af þjóöveldismönnum, þá heföi Brútus eigi breylt áformi sínu. 

En þá fregn fekk hann eigi, og liösmönnum hans leiddist biðin 

og vildu fyrir hvern mun berjast. Tuttugu dögum eptir hina fyrri 

orustu barðist Brútus að nVju og beiö þá ósigur, og er hann sá 

sitt óvænna, og að lokið var öllu þjóðfrelsi, þá vildi Brútus eigi 

lifa, og lagði sig sveröi í gegnum og lét svo líf sitt. 

Eptir orustu þessa hélt Antónius austur ú Asiu, til þess að 

eyða þeim sem eptir voru af þjóöveldismönnum og leggja þar 

lönd undir sig, en þá komst hann í viðkynningu við Cleópötru 

Egyptadrotníngu, er hann hafði boðað á sinn fund til Tarsus- 

horgar. En úr því að þau höföu hizt, gat Antóníus ekki við 

hana skilið og fór með henni til Egyptalands, og lagöist þar í 

svall og ómensku. Cœsgr Octavianus sneri aptur til^ítalíu, og 

lók að skipta þeim verðlaunum meðal hermanna sinna, er þeim 
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höfðu verið heitinj en það voru 18 hinar beztu borgir á Ítalíu 

með öllu scm í þeim var. Urðu nú þeir, sem ójöfnuður þessi 

kom niður á, óvægir eins og við var að búast, og gripu margir 

þeirra lilvopna; en Fúlvia kona Antóníusar þrístjóra, ákafakona 

og ófyrileitin, og L. Antóníus ræðismaður, bróðir hins, þóttust 

taka málstað þessara manna, ogbófu ófrið og œtluðu ser að hrinda 

Cœsar Octavianusi úr völdum. Sendi baim þegar hersböfðíngja 

sinn Vipsanius Agrippa með liði á móli þeim; umkríngdi hann 

L. Antoníus í Ferúsiahorg, og lauk svo rneð þeim, að Antóníus 

varð að gefast upp. J>essa slyrjöld bafa menn kallað: Perúsiu- 

ófriðinn, (öellum Perusinum) 41—40 f. Kr. Að því búnu kom 

Markús Antónius beim frú Egyptalandi; lá þá við sjálft, að til 

vandræða horföi með þeim Cæsari Octavianusi, en sættir kom- 

ust á milli þeirra í Brwidisiuhorg (40); skiptu þeir þá löndum 

milii sín þannig: Antónius skyldi bafa öll austurlönd, Cœsar 

Ociavianus vesturiöndin, Lepidus Afríku. Til þess nú að tryggja 

friðinn sem bezt, gekk Antóníus að eiga Octaviu systur Cœsars 

Octavianusar, ágæla konu; Fúlvía var dáin skömmu áður. 

Eptir að þeir Brútus og Cassius voru fallnir, átti þjóðveldið 

(Republiken) engan forvígismann eplir nema Sextus Pompeius (son 
Pompeiusar mikla). llann bafði skipaliÖ mikið og haföi lagt undir 

sig margar eyjar á IMiðjaröarban, og þn'sljórarnir böföu orðið 

að viöurkenna yfirráð bans á eyjuni þessum og samiö friö við 

hann. En sá friður stóð eigi iengi. |>eir Cœsar Octavianus og 

Sextus Pompeius kendu liver öðrum um sáltarof, og ófriöur bófst 

að nýju milli Pompciusar og þrísljóranna; en þeir böföu nú lengt 

þrísljórnarvöld sín um önnur 5 ár. Eptir ýms óböpp, sem Cœsar 

Octavianus varð fyrir, vann Agrippa loksins mikinn sigur í sjó- 

oruslu yfir Sextusi Pompeiusi (36 f. Kr.); flýöi Pompeius þá lil 

Asíu, og þar var bann síðan drepinn aö ráðum Antóníusar. Lepi- 

dusi, er jafnan þóttislfara halloka í viöskiptum við bina tvo þrí- 

stjórana, kom þá til bugar, að ná yfirráðum yfir eyjum þeim, er 

Pompeius haföi haft hönd yfir, en Cœsar Octavianus ginnti raeð 

kænskubrögðum frá honum alla liðsmenn hans. Varð Lepidus 

þá að biðja hann lífs og griða og fekk það. Cæsar Octavíanus 

tók lönd hans undir sig, en Lepidus varð æzti prestur, sem hann 

hafði áður verið, og er hann úr sögunni. 

Nú hafði CcBsar Octavianus fengið yfirráð yfir öllum vestur 
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löndum og stýrði þeim vel og viturlega. Vinir hans og ráðgjafar 

Agrippa og Mœcenas, hinir ágætustu menn, gengii honum til 

annarar handar, og styrktu sljórn hans í ölium greinum; mörg 

mein voru grædd og niörgu hrundið í rétt horf, er aflaga hafði 

farið í óeirðunum. Ilins vegar haföist Antónius það eitt að, er 

honum var sjálfum til óviröíngar og Rórnverjum til skapraunar. 

llann var öilum stundum a Egyptalandi hjá Cleópötru; þó fór 

hann herför eina móti Förtum, en á þeirri leið misti hann 24000 

manns og komst sjálfur nauöulega undan; hann gaf Cleopötru 

og börnum þeim, er hann átti við henni, ýms rómversk skatt- 

lönd; hann lýsti yfir því, að Ccrsanon, elzti sonur Cleopölru, væri 

sonur Júlíusar Cæsars; Ocíauzw konu sína, er ætlaði á fund hans 

og losa hann við þá vanvirðu, cr hann var kominn í á Egypta- 

landi, vildi hann hvorki sjá né heyra, og rak hana heim aptur 

til Rómaborgar. Nú var eigi við að búast, að félagsskapur gæti 

lengur staðið milli þeirra Antóniusar og Cæsars Octavíanusar. 

Ilið rómverska ráð svipti Anlóníus öllum þeim völdum, er hann 

haföi; honum sjálfum vildii menn eigi beinlínis boða stríð, af 

því að hann hafði marga rómverska menn með sér, en Cleópötru 

var sagt stríð á hcndur. Antóníus skildi Iivert þetta miðaÖi, og 

safnaöi liði um alla Litlu-Asíu, en í stað þess, að halda þá þegar 

liði sínu til Ílalíu sumarið 32 f. Kr., þá eyddi hann tíðinni í 

svalli og sælIiTi, meðan Cœsar Octavíanus bjó her sinn sern 

bezlhann kunni og hafði fyrirhyggju um hvívelna. Árið eptir(31f. 

Kr.) héll Ccesar Octavianus flota sínum austur um haf til Actiu- 

höfða í Akarnaníufylki á Grikklandi; þar lá fyrir Antóníus og Cleó- 

patra, og höfðu lið mikið bæði á sjó og landi; voru skip þeirra 

bæði fleiri og stærri en Octavíanusar, en liðsmenn óhraustari. 

Anlóníus Ireysti sér betur að berjast á landi en á sjó, en Cleó- 

patra kaus heldur sjóoruslu, og varð það framgengt. Tókstnúhin 

nafnkendasjóornstavið Actium (2. dag sept. 31 f. Kr.). Agrippa 
var fyrir skipaliði Gæsars Oclavíanusar. En er oruslunni tók 

að halla á Antóníus, flýði Cleópatra og alt hennar skipalið; og 

sem Antóníus sá það, hélzt hann eigi lengur við, og fiýöiáeptir 

henni; stóð bardaginn enn um hríð, en svo lauk, aö Ccesar Ocía- 

vianus fekk þar mikinn sigur. Landher Antóníusar beið hans 

þar nokkra daga, en cr hann kom eigi, gekk alt þaö lið Octa- 

víanusi til handa og gerðust hans menn. 

13 
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Ári síðar en þessi tíðindi urðu hélt Cœsar Octavíanus til 

Egyptalands. Lét Cleópatra þá allan her sinn gánga á vald hans, 

og leitaðist á allar iundir við að þóknast honiim, en hirti ekki 

um Antóníus. En Octavíanus lét eigiginuast, því að honumvar 

einúngis um ríki Cleópötru og hin miklu auðæfi hennar að gjöra. 

Hann lét taka Cœsaríon af lífi, Antóníus sá nú að í öll skjól 

var fokið, og logði sig sveröi í gegnum; og lauk svo hans æfi. 

Lillii síöar lét Cleópatra eiturorm granda sér, að sumra manna 

sögn, en aðrir segja, að hún stýngi sig með eitruðum nálum til bana. 

Cœsar Octavianus gjörði Egyptaland að rómversku skaltlandi og 

setli riddara þann, • er Cornelius Galhts hét, þar iil landgæzlu 

(30 f. Kr.). 

Ilér um bil 200 árum fyrir Kristsburð náði Eómaveldi að 

eins yfir Italíu, eyjar þær sem þar liggja fyrir landi, og yfirnokkurn 

hluta af Spáni, en síðan þá tíð, og fram að þeim tíma, er hér 

var komiö (30 f. Kr.), höfðu Rómverjar lagt undir sig öll lönd 

og allar þjóöir umhverfis iMiðjarðarhafiö. Allar þjóðir, vestan frá 

Atlantshafi austur að Evfrat-fljóti, og noröan frá Ríná suöur að 

eyðimörkum Afríku, lutu boði og banni Rómaborgar. Allirmenn 

á Italíu höföu fengiö rómverskan borgararétt; önnur lönd höfðii 
f 

eigi rétlindi lil jafns við ítali, en þeim var stýrt sem rómversk- 

um skattlöndum; þau voru eign Rómverja og skattskyld undir 

þá. Sum lönd voru eigi algjörlega oröin skaltlönd, en liöföu 

einskonar sjalfsforræði undir yfirstjórn Rómverja, t, a. m. Mári^ 

tania, Pralcia, Eódusey, Lylda, Kappadohia, Kommageney GyÓ^ 

ingaland, Fyrir Gyðíngalandi réði Ueródes hinn grimmi frá 

Idúmeu, eptir að iMakkabear voru liðnir undir lok. þjóöir þær 

scm bjuggu umhverfis Rómaveldi, og voru þeim óháöar, voru 

að mestu leiti lítt mentaöar, og deildusl í ótal smáflokka; fyrir 

austan Rómaveldi voru að eins tvö ríki teljandi: Armenia og 

PartaríkL Hið síðarnefnda var víölent; þar sátu konúngar að 

völdum af Arsasfda-ætt, en voru höfðíngjum og stórmenni iands- 

ins mjög háöir, og jafnan voru þar styrjaldir um ríkiserfðir. Höf- 

uðborgir þar í landi hétu Ktesifón og Selevhia, og stóöu báðar 

við Tígrisá hver andspænis annari. 

það má því svo að orði kveða, að því nær allur hinn ment- 

aði heimur væri háður einni og sömu stjórn 30 árum fyrir Krists- 
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burð; Rómaborg var eigi einiingis aðalból, miðbik heimsstjórn- 

arinnar, heidur einnig allra vísinda og íþróUa. J>ar voru saman 

komin lislaverk hinna frægustu meistara úr öllum heimsálfum, 

er Rómverjar höfðu tekið og lil sín flutt, bœði með rettu og 

röngu; með þeim voru prýdd bæði alþjóðleg hús og einstakra 

manna heimkynni; húsin voru að því skapi rausnarleg og skraut- 

leg. f>að er t. a. m. sagt um hús Clódimarj að það hafi kost- 

að yfir millíón ríkisdala í vorum peníngum. Marhús ScauruSy 

stjúpsonur SúIIu, lét gjöra leikhús eitt, og skyldi að eins standa 

mánaöartírna, það tók 80 þúsundir manna, í því voru 300 súlur 

af dýrum marmara og 3000 skurðmynda. f>ó voru búgarðar 

hinna rómversku auðmanna og stórmennis á landsbygðinni miklu 

skrautlegaslir og viðhafnarmeslir, enda var auður sumra manna 

mikill og ekki til sparað. f>að er sagt, að Fom'peius mildi hafi 

ált svo mikið fé hjá konúngi einum í Kappadokíu, að 33 talent- 

ur (þ. e. um 60000 rd.) nægðu eigi til þess að greiða mánaðar- 

vöxtn af því fé. fegar Lúcúllus kom heim úr Asíuför sinni lét 

hann skipta meðal lýösins 100 þúsundum vínkéra. Hortensiusy 

nafnfrægur mælskumaður og jafnaldri Cicerós, var vanur að vökva 

Irén í aldingarði sínum meö víni, og þegar hann dó fengu erf- 

íngjar hans eingöngu í Kíeyjarvíni 10 þúsundir vínkera. Ciceró 

átti hér um bil hálfa aðra millíón ríkisdala, þó var hann aldrei 

ríkur haldinn meðal ráðherranna. Crassus kvað engan ríkan, sem 

eigi gæti haldið her manns á tekjum þeim, er henn hefði af 

jörðum sínum. Eptir þessu fór hátlsemi Rómverjaí klæðaburði, 

borðhaldi o. s. frv., og þó varð óhóf og eyðsia manna miklu 

meiri og verri á dögum keisaranna. iVIálaraíþrótt og mynda- 

skurður var Rómverjum aldrei sérlega laginn. f>að voru grískir 

menn, er þess konar listir tíökuðu í Róm. Hins vegar hófust 

fyrst bókmentir Rómverja eptir hið annað púnverska siríð, og 

tóku mjög iniklum framförum á þessu tímabili (200—30 f. Kr.); 

og þó bókmenlir þeirra væru í mörgu lagaðar eptir grískri fyrir- 

mynd, þá var margt í þeim einkennilegt og af sjálfs þeirra toga 

spunnið. Um og eptir ár 200 f. Kr. var Ennius skáld uppi; 

er hann hið fyrsta skáld hjá Rómverjum, sem nokkuð kveöur 

að, og nokkurs konar skáldafaðir þeirra; eptir hann komu ýms 

skáld, eru þeir Flautus (■}' 184) og Terenzius (-j- 159) þeirra 

merkastir. En á ofanverðu þessu tímabili náðu bókmentir Róm- 
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verja mestum þroska, og það svo í sumum greinum, oð eigi 

varð síðan jafnmikill, því síður meiri. Hinir helztu rilhöfundar ú 

þessu tímabili, (er menn hafa nefnt Cícerós-öld, eða hinn fyrri 

hluta gullaldar í bókmentasögu Rómverja) eru: Cíceró, Júlíus 

Cœsar, SallÚBiíus, Cornelíus Nepos, Terenzíus Yarró, Lúcrezíus 

og Catúllus. þeir tveir hinir síðast nefndu voru skáld. Latínsk 

lúnga gekk um alla Ítalíu og tók að breiðast út vestur á bóginn 

til skattlandanna. En í hinum ausllægu skattlöndum var grísk 

túnga aðalmálið, sem allir mentaðir menn töluðu, enda lærðu 

allir, semtil menta vorusettir vestur í löndum, einnig þá túngu. 

Ileldri manna synir lélu sér ekki nægja, að gefa sig við bók- 

námi eingöngu i Rómaborg, heldur fóru líka tii Grikklands og 

námu þar vísindi. 

í þessu hinu volduga ríki, var mentunin komin á mjög 

hált stig, auðœfin orðin ákaflcga mikil hjá öllu stórmenni, og 

nóg til af öllu því, sem miðaði til hóglífis og munaðar; en þó 

var ástandið þar miklum mun lakara en fyrrum haföi verið. 

J>jóðveidissljórn átti eigi lengur við í hinu afarvíðlenda ríki; mis- 

munurinn á ríkum og fátækum orðinn geysimikill; þrœlarnir rétt- 

lausir, siðirnir spiltir, irúin dauð; þjóðlíf Rómverja var að ytri 

ásýnd glæsilegt, en hið innra var spiilíngin fólgin. Ný stjórnar- 

skipun gat að vísu bætt úr ýmsum göllum, en algjörleg bót varð 

eigi á því ráðin, nema með nýjiim opinberuðum trúarbrögöum. 

Trúnni á hinum fornu guðum hafði mentunin kollvarpað og ann- 

ara þjóða trúarbrögð, sem komin voru inn í landið. þeir, sem 

fundu hve ónóg hin fornu trúarbrögð Rómverja voru, sæltu sig 

í þeirra stað við heimsspeki eður hjálrú austurlanda þjóða. Gyð- 

íngatrúin var úlbreidd um alt ríkið, en afbökuð og magnlaus. 

Alstaðar hlutu menn að finna löngun tii einhvers, sem var œðra, 

og þannig var brautin rudd fyrir hina hristnu trú 
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Hið rómverska keisaradæmi. 
(Frá því 30 árum fyrir Krists burð til árs 476 eptir Krists burð). 

I. KEISARAR AF ÆTTUM JÚLÍUSAR OG CLAUDÍUSAR. 

(Frá 30 f. Kristsburð lil 68 eplir Kristsburð). 

C. Júllus Cæsar Octavfanus Ágóstus (f 14e. Kr.) 

Nú er þar til máls að taka, að Cœsar Octavianm sneri heim 

aptur lil Róms frá Egyptalandi (29 f. Kr.), og hélt þá dýrölega 

sigurhelgi í mánuði þeim, er sextiln hét, en síðan var nefndur 

ágústm, eins og mánuðurinn qvintilis var nefndur júHus, til virð- 

fngar við Júlíus Cœsar, Hann haföi fengiö ógrynni fjár á Egypta- 

landi og skipli miklu af því meðal alþýðunnar, svo að hagur 

hennar batnaði stórum; undi hún þá sínum hluta vel og þótti 

yfirsljórn Octavianusar góð, Ilann beitti líka öllura sínum vit- 

urleik og allri sinni slægð lil þess að eyða allri mótspyrnu, friða 

ríkið, en dragaöll yfirráð í sínar hendur; suma menn gjörði hann 
spaka með fégjöfum eða metorðum, suma rak hann af landi burt. 

Sjálfur lét hann sér dæmi JúUusar Cœsars að kenníngu verða, 

og forðaðist að taka sér alræðismanns nafn eða konúngs, en lét 

öll hiu fornu embælti halda sér að nafninu til, sem verið höfðu 

meðan þjóðveldið stóð; þannig skvldi hann einveldi sínu undir 

niöri, en smám saman komust öll þessi embætti í sjálfs hans 

hendur. í fyrstu lét hann kjósa sig lil rœöismanns á árihverju, 

en seinna nieir fekk hann það embætti œfilángt, en lét aöra bcra 

ræðismanns nafnið. Sömuleiðis lét hann veita sér æfilangt a?- 

pýöustjóravöJdin, og sagðist gjöra það til þess að vernda al- 

þýðuna; eptir lát Lepídusar varð hann einnigæzti prestur. þeg- 

ar er hann kom heim frá Egyptalandi, lél hann kalla sig liers- 

höfðingja {Imperator), en því nafni fylgdu hin æztu hervöld; 

seinna lét hann sem hann vildi leggja þau völd niður, en varþó 

kosinn aptur til þeirra um lOára tíma; síðan voru þau völd hans 

optar en í eittskipti endurnýjuð. Ilonum var einnig fengið sið- 

^ŒísZwwanns-embættið í hendur; og sem siðgœzlumaður ruddi 

hann tvisvar þeim mönnum úr öldúngaráðiuu, er honum voru 

mótsnúnir, eða sem honum geðjaðist eigi að. Eptir það 

þóltisl hann óhræddur geta fengið ráðinu hlutdeild í völdunum 

með sér. Scm forseli raðsins tók hann sér nafnið Frinceps 
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{þaðan eru komin nöfnin: Frinz og fursti), og því nafni var 
# • 

arinn nefndur framan af. En nafnið »keisaria er dregið af Cícsa?? 

er í fyrstu var að eins mannsnafn, en síðan, erþað gekk í erfðir 

tii æltmanna lians, er að ríkjum sátii, varð það aiment heiti allra 

þeirra, er stýrðu Rómaveldi, þótt þeir væru af öðrum ættum. 

Nafnið Ágústus (Iiinn virðulegi eða hinn heilagi) fekk hann árið 

27 f. Kr.; var það upphaflega að eins viðurnefni hans, en síðan 

voru keisarar alment nefndir því nafni. 

|>jóðþíngin eða þjóðfundina í Rómaborg lét Ágústus halda 

sér eins og verið höföu, en þau urðunúnæsta þýðíngarlílil, sem 

og var eðlilegt, því aðmestur hiuti hinna rómversku borgara bjó 

í íjaiiægð við borgina. Á dögum Ágústusar segja menn að þeir, 

sem höfðu rómverskan borgararétt, hafi verið yfir 4 milliónir 

manna, en með konum og börnum að minnsta kosti 16 mili- 

ónir, en fólkstala í Eómahorg freklega 1 millión, (en, ef aðkom- 

andi menn og þrælar eru meðtaldir, um 2 miiliónir). Nokkurn 

hluta af því valdi, sem þjóðþíngin höfðu haít, fekk nú ráðið í 

hendur, en aptur tók keisarinn sum völd frá ráðinu, og fekk þau 

öðru og nyju stjórnarrábi lil meðferðar. I þetta nýja ráð skip- 

aði hann nokkra menn af öldúngaráðinu, af riddarastéttinni, af em- 

bællismönnum og lögfræðíngum. yfirstjórn skaltlandanna skipti 

keisarinn milli sín og öidúngaráðsins þannig, að hann fekk ráð- 

inu öll þau skalllönd, sem friðuð voru, og eigi var styrjaldar að 

vænta, en sjálfum sér œtlaði hann hin, þar sera búast mátti við 

ófriði innlendum eða útlendum. í þeim skaltlöndum hafði hann 

herliðið, er nú var orðið stöðugt setulið og undir einkis annars manns 

stjórn en keisarans sjálfs. í hernum voru bæði rómverskir borgarar 

og menn úr skattlöndunum. Auk þessa liðs hafði keisarinn sérstakt 

setulið í Rómaborg, 10 þúsundir manns, er nefndist lífvörður hans 

{cohortes 'prœtorianc^, Forínginn fyrir því liði (prœfectus prœtorio) 

varð smámsaman œzti embættismaður ríkisins. Keisarinn hafði 

landstjóra í sínum skattlöndum, er voru kallaðir legátar, en land- 

sljórar í skattlöndum ráðsins voru kallaðir prólionsúJar; undir 

þeim stóðu aðrir embœtlismenn. Állir þessir embættismenn höfðu 

fastar tekjur, en skaltar af skattlöndunum gengu í rikissjóðinn 

(œrarium)j og í keisarans fjárhirzlu (fiscus), Var þessi ráðstöfun 

hin bezta fyrir skattlandsbúa alla, og gjörði hag og ástand þeirra 

miklu líkara því, er rómverskir borgarar höföu, heldur en áður 
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hafði verið. Frá því er Makedonía var unnin (168), og þángað 

lil þrístjóravaldið komst á (43), höfðu rómverskir borgarar engan 

lekjuskatt goldið, en nú voru þau gjöld lögð á þá, og önnur fleiri 

bættust síðan við. í bjúskap sínum og af ættmönnum sínum útli 

Ágústus keisari mjög hverfulu láni að fagna, og matti mæðumað- 

ur kallast. Hann var þríkvœntur. Miðkona hans hét Scribónía; 

með henni átti hann eina dóttur barna, er Júlia hét; hana gipti 

hann syslursyni sínum þeim, er Marhús Claudtus 3IarceUus hét, 

efnilegum manni, en hann dó úngur. Giptist JúUa þá í annað 

sinn og átti Agríppuj sem úður er nefndur; stóð hann nú næst- 

ur til ríkiserfða, en andaðist á bezta skeiði (i2.f. Kr.). J>eim 

Agrippir og Júlíu varð barna auðið, og arfleiddi Ágústus sonu 

þeirra, Cajus og JAcíus CœsaTj en þeir dóu báðir ú tvítugsaldri, 

lillu eptir Kristsburð. Var Livíaj þriðja kona Águslusarj grunuð 

um dauða þeirra bræðra, því að hún vildi koma syni sinum, 

Tiberíusi Claudiusi Nerój af fyrra hjónabandi, til ríkis. Tiberíus 

var kjarkmaður og dugandi maður í mörgu, en slægvitur og á- 

kaflega myrkur í skapi ogfláráður. Eigi varÁgústusi vel í þokka 

til hans, en þó gipti hann honum Júlíu dóltur sína, tveim arum 

eplir að Agrippa var dainn; urðu samfarir þeirra eigi góðar; fór 

Tiberíus af landi burt, og dvaldist 8 ár austur í Rhódusey, en 

Júlía lagðíst í saurlifnað, og varð faðir hennar að láta hana fara 

burt úr borginni lil eyjar þeirrar, er Pandataría hét. Eplir dauða 

þeirra dóttursona sinna, Gajusar og Lúcíusar, tók Ágústus sér 

Tiberius í sonarstað, og lét hann aðstoða sig í ríkistjórninni hin 

síðustu úr æfi sinnar. 

Ágústus keisari jók ríkið um sína daga. Hérumbil 20 árura 

f. Kristsb. vann Agrippa sigur að fullu og öliu á þjóð þeirri 

norðan lil á Spáni, er Kantabrar hétu, og alt lil þess líma haföi 

engum verið háð. Um sömu mundir var Ágústus sjálfur austur 

í Asíu; komu þar til hans sendiherrar af ýmsum löndum, þar á 
meðal austan af Partalandij er fœrðu hönum þá menn, er cptir 

voru lifandi af þeim, er fylgt höföu Crassusíog Aníómusí, og verið 

herteknir, svo og nokkur merki, er hershöföíngjar þessir höfðu 

mist í viðureign sinni við Parta, Merkilegastar voru herferðir 

Rómverja um þessar mundir lii nábúaþjóða þeirra í Norður- 

álfunni. Hérumbil 15 áriim fyrir kristsburð lögðu þeir bræður 

Tiberius og Brúsus, sljúpsynir Ágústusarj undir sig íjallalöndín 
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RœtiVj Vindeliciu og I^oricum (það er Tyról og nokkur hluti af 

Baiern og Aiistiirríki), einnignáðu Rómverjar þá Pannoníu (eystri 

liluta Austurríkis og vesturliluta .Úngarns) og noröurhlula Þralnu; 

var það kallað 31ösia eplir nð Rómverjar unnu landið; áttu þeir 

nú þvínær öll lönd fyrir sunnan DJnd, veslan frá upplökum hennar 

og austur að ósum. 

|>egar Rómverjar höfðu eignazt lönd norður að Dónáog Rín, 

hófst bráðum ófriður milli þeirra og Germanaj er bjuggu fyrir 

norðan fljót þessi. Drúsus stjúpsonur Agústusar var þá skatt- 

landsstjóri á Gallíu; hann lét gjöra yfir 50 kastala á Rínárbökk- 

iim lil varnar móti Germönum, og hélt síðan margar herferðir 

noröur í lönd þeirra, og komst alt noröur að Elfunni. Til þess 

að geta komið skipum sínum inn í Zuydersjó, gróf hann skurð 

úr Rín norður í Ysselfljót; er sá skurður enn til og kendur við 

Drúsiis. það varö dauðamein Drúsusar (9 f. Kr.), að hcstur féll 

imdir honum á hinni fjórðu herferð hans móti Germönum; varð 

Drúsus mjög harmdauði, því að hann hafði verið hinn vinsœlasti 

maðarog ágœtur hershöfðíngi. Öldúngaráðið gaf honiim til heið- 

iirs viðurnefnið (?ermamcws og svo niðjuni hans. Eptir lát Drús- 

usar fekk Tíberíus bróðir hans herstjórn móli Germönum; vann 

hann ýms héröð undir Rómverja, fremur með undirferli og brögð- 

um, cn með hreysti og drengskap; mátti kalla að allar þjóðir 

milli Rfnúr og Veserfljóts kæmust þá undir Rómverja. En er 

hinn rómverski hershöfðíngi QvintiHus Varus vildi leggja skatta 

á Germani, og neyða þátilað hlýðnast rómverskum lögum, gjörðu 

þeir samlök móti honum og höfðu þann fyrirliða, er Hermann 

{Armin) hét; hann var höfðíngjason af þjóðflokki þeim, er 

Kerúslcar liétu, og haföi áður veriö í herþjónustu með Róm- 

verjum; hann var hinn mesti hreystimaður, ann fósturjörðu sinni 

af hreinum hug, en hataði kúgun Rómverja. Varus hafði lið 

mikið þar norður, milli 30 og 40 þúsundir manns að öllu sam- 

töldu; var það hin mesta hætta líltvopnuðiim þjóðum og fákæn- 

um við hernað, að ætla sér móti Rómverjum bæði liðmörgum og 

hinum herkænustu. f)ó lét Hermann slíkt eigi lil fyrirstöðu verða 

og réðist á VaruSj er hann fór yfir skógland mikið, er nefnt 

hefir verið Teutóborgarsliógur, og hyggja menn verið hafi í fylki 

því, er nú heitir Lippe Detmold, skamt frá Veserfljóli. Börðust 

þcir þar á skóginum í 3 daga, og lauk svo, að Van/s féll og 
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mest alt lið hans. Atburðar þessi varð 9 árum eptir Kristsburð. 

Við þessi tíðindi varð Ágústus keisari svo hryggur, að hannvarð 

mönmim vart sinnandi, og œpli hástörum: »fáðu mer aptur her- 

skarana mína Varus« I Var það þó eigi venja keisarans að 

bregða skapi sínu, þóll eitthvað misjafnt bæri að höndum, því að 

hann var allra manna stiltastur, Ágústus keisari dó 76áragam- 

all á ferð í Nóla í Gampaníu 14 árum e. Kr. 

Meðan Ágústm keisari sat að ríkjum breyttist hagur llóm- 

verja innanlands í mörgu til hins betra, enda var stjórn hans 

bæði viturleg og mild. Ilann setti ýms þarfleg lög í landi, let 

gjöra þjóðvegu ágœta um landið, kom á póstgöngum, og Agrippa 

kom því til leiðar, að landmælíngar voru gjörðar víðsvegar um 

ríkiö, vatnsveilíngar miklar á ýmsum stöðum, og slórkostlegar 

luisasmíðar, t. a. m. hið nafnfræga Panpcon í Rómaborg, Sið- 

ferðið leitaðist Águstus við að bæta á ýmsan hátt, en sú spillíng 

gat vart lagazt við úlvorlis tilskipanir einar. Lögreglusljórnin 

batnaði að vísu nokkuð í Rómaborg, og einn maður var skipaöur 

þar til yfirstjórnar, er hét staðarfonngi (præfectus urbi). 

Á dög um Ágihtusar keisara stóð hinn siðari hluti gulJaldar 

í bókmenlasögu Rómverja. I>á voru uppi ýmsir ágætirmenn, er 

efldu vísindi og lislir á marga vegu, t. a. m. Asiníus Follió og 

Messala Corvinusj en enginn er þó jafnfrægur fyrir slika hluti 

sem Mœcenas; eru þeír menn síðan nefndir heiti hans, er cfla 

vísindi og styÖja námsmenn. f>á voru þeir uppi VirgiUuSt IIór~ 

azius, Ovidíus, TibúUus Og PropcrziuSj þjóðskáld Rómverja, og 

þá var Livius uppi frá Pataví, er ritaði sögu Rómverja, fróölegt 

rit og mikið, en meiri hluti þess er glataður. Mælskumenn gátu 

eigi þrifizt síðan þjóðveldlð hvarf. Grískir sagnaritarar voru og 

um þær mundir í Rómaborg, Diódórus frá Sikiiey og Diónysius 

frá Halikarnasi, og Strabó frá Kappadokíu, er ritaði fróðlega bók 

um landaskipun. 
Ilinn merkilegasti viðbiirður, er gjöröist á dögum Ágiistusar 

keisara, er fæðíng lausnara vors Jesú Krists. fiá var Ileródes 

(mikli) sonur Anlipaters, konúngur á Gyðíngalandi, og er nafn- 

kendur af slægð sinni og grimd. Synir hans 3 skiptu landi eptir 

hann; fekk Arhelás, er var þeirra elztur, Júdeu, Idúmeu og Sa- 

mariu, en var 10 árum seinna rekinn frá völdum, ogsá hiuti af 

Gyðíngalandi var þá gjörður að rómversku skattlandi, ogskipaður 

landstjóri yfir (Procurator). 
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Tíbcríus (14—37 e. Kr.). 

Eplir dauða Ágústusar kom Tiberíus stjúpsonur hans lil ríkis 

og var þá 55 ára gamall. Ilann var dulur maður í skapi og 

djúpseltur í ráðum. Ilann lét sem sér væri mjög nauðugt, að 

takast ríkisstjórnina á hendur, en lét þ.ó tilleiðast fyrir bænastað 

öldúngaráðsins; en ráöið var á þeim límum eigi orðið annað, en 

verkfœri í hendi keisarans. Eilt hið fyrsta, sem Tíberius gjörði, 

eptir að hann var orðinn keisari, var að takaþann rélt, er þjóð- 

þíngin höfðu til að kjósa menn í hin œztu embætti, af þíngun- 

um eöa þjóðinni, og fá hann aptur öldúngaráðinu í hendur. Að 

öðru leiti lét hann stjórnarskipun hinsforna þjóðveldis haldasér, 

en cinúngis að nafninu einii, eins og Ágústiis haföi gjört; hann 

setti sér fyrir mark og miö, að halda einveldi því saman, er Á- 

gústus hafði honum í hendur fengiö, og stýrði því síðanmeð vits- 

munum og dugnaöi, en engu síður með slægð og ofríki; hann 

var sparneylinn og gœlli þess vei, að skalllöndin væri eigi féílelt 
af þeim, er hann setti þángaö sem landstjóra. Tiberíus keisari 

var ivíkvæntur, Hann kvongaðist þegar á únga aldri, og átti 

Vipsaniu dóltur Agrippu og unni henni mikið, en Ágúsíus 

neyddi hann lil að segja skilið við hana, og giptast JúUu dóllur 

sinni; það hjónaband fór ílla, og af gremju útaf því öllu saman 

hafði Tiberius farið til Ehóduseyjar og dvalið þar árum saman, 

eins og áður er sagt, Síðan var Tiberius ókvæntur alia œfi. 

IMeð fyrri konu sinni átti hann son, er Drúsus hét; en erÁgúst- 

us tókTíberíus sér í sonarstað, og leiddi hann til ríkiserfða eptir 

sinn dag, var það með þeim skilmála gjört, að Tíberíus afsalaði 

ríkiserfðir fyrir hönd sonar síns Drúsusar, ti! bróðursonar síns 

Cœsars Germanicusar, sonar Drúsusar þess, er dó á herferðum í 

Germaníu (9 f. Kr.), eins og fyr er sagt. Cæsar Germanicus 

átli Agrippinu (eldri), dóttur Agrippu og Júlíu, hinn bezta kvenn- 

kost. Livía móðir Tíberíusar var mikill óvinur Agrippínu. Cœsar 

Germanicus var í öllu hinn mesti ágætismaður, og hugöi allur 

lýður gott til þess, er hann kæmi lil ríkis. f>egar Ágústus keis- 

ari var látinn, vildu herskarar þeir, er Germanicus var yfirsettur 

norður á Germaníu, taka hann til keisara en eigi Tíberíus, og 

gjörðu uppreist í því skyni; en Germanicus var svo göfuglyndur, 

að hann vildi hvorki hefja borgarastríð né þyggja keisaratignina 



204 TÍÐEUÍaS. 

af uppreistarmönnum; sefaði Iiann þannig liðsmenn sína með 

allmikilli hœltu fyrir sjálfan sig. Til þess að fá þeim annað 

að starfa, fór hann herferðir um Germaniu (þjóðverjaland), 

og lagði lönd og lýði undir sig. Dann átti orustur við 

llermann, og bar hserra hlnt í þeirra viðskipliim. Á þeirri 

ferð lét Germanicm jarða bein þeirra Varusar og manna hans, 

er fallið höföu fyrir Hermanni á Tcutoborgarskógi. Tíberíus sá 

ofsjónum yfir frægð og vinsœldum Germanicusar, og óttaðist hann 

sem alla afbragðsmenn; fyrir því bauð hann honum að hætta 

hernaði á Germaníu — »hann hefði unnið nægan sigur« — og 

koma heim til llómaborgar. Germanicus sá hvað undir niðri 

bjó, en kom þó, sem honum var boðið. Litlu þar á eptir sendi 

Tiberius hann austur til Asíu, og fukk honum þar yfirstjórn alla 

í hendur og meiri völd, en landstjórar voru vanir að hafa; en 

um sama leiti lét keisarinn landsljórann á Sýriandi, Sílanns, 

góðan vin Germanicusar fara þaðan, og setti þar aptur til land- 

stjórnar mann þann, cr Fisó hét, mikinn dugnaðarmann, en hinn 

mesta stórbokka og engan vin Germanicusar. ílvað Tíberíus 

hefir sagt eður ritað Písó leynilega, vita menn eigi; en hitt er 

víst, að Písó gjörði Tibiji^i'ust-alt til skapraunar, er hann kunni, 

og nokkru síðar dó Gcrmanicuft þar eystra (19 e. Ivr.); var það 

almenn sögn, að Písó hafi gefið honum eitur. Fór Písó eptir 

það til Kómaborgar til að hrynda af sér því amæii, en er hann 

kom þángað, var mál höfðað gegn honum; Tíberíus lét ná frá 

honum öllum þeim bréfum, er liann hafði ritað honum, og eptir 

þaödrap Písó sig sjálfur; en sumir sögðu, að Tíberíus léti drepa 

hann. 

Tibcrím hafði sagt, þá er hann kvaddi Germanicus heim af 

Germaníu, »að bezt væri aö láta Germani sjálfráða, og myndu 

þeir þá eigast ílt citt við innbyrðiso. það var orð og að sönnu, því 

að litUi síðar hófst þar áköf styrjöld og stríð milli höfðíngja þess 

er Marboö hét, og Ucrmanns, hetjunnar, sem fyr er nefndur. 

Marboð haföi lært hernað hjá Rómverjum; hann var drotnunar- 

gjarn og hinn mesti kappi. Ilann var höföíngi þeirrar þjóðar, 

er Marliómenn hétu; höfðu þeir um það bil, er Kristur fæddist, 

flutt sig búferlum vestan undan Myrkviðarskógum og austur í land 

það, er fyrrum bjuggii Bojar, og hét landið fyrir því Bojohem- 

um; en nú heitir það Böhmeyx, og vér köllum það Bæheim, 
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Marboð réði fyrir meíri hluta Germaníu sunnan og aiistan; en 

Uermann slýrði þeim Kerúshum, er norðar og veslar bygðu lönd- 

in í Germaníu, Sú varð endalykt þeirrar styrjaldar, að llermann 

bar hœrra hlut, en Marboð varð að flýja og seliist að a Ílalín, 

og dó þar. Ilermann barðist enn um nokkur ár og vildi sam- 

eina allar þjóðir á Germaníu, en þessi ágœtismaður féll að síð- 

ustu, og þó úngur að aldri, fyrir vélabrögöum náúnga sinna. 

I>á er Tiberius hafði verið keisari 9 ár breytlist stjórn hans 

í mörgu til hins verra. Hafa menn eignað það manni þeim, er 

Sejanus hét, og var foríngi fyrir lífverði keísarans. Áöur hafði 

varðliö þetta verið á ýmsum stöðum, en Sejanus safnaði því öllu 

á einn víggirtan slað í borginni. Varð sá hermannaflokkur fyrir 

þá sök miklu geigvænlegri eptir cn áður. Sejanus var starfs- 

maður mikill, fullur ofdyrföar og metnaðargirui; hann kom sér 

með ólal brögðum svo í kœrleika við Tiberius, aö keisarinn trúði 

engum nema honum ; margt fór fram í ríkisstjórninni að hans 

ráðum, og Sejanusi kom lil hugar að gjörast einvaldur eplir Tí- 

ben'us lálinn. Uann lét drepa á eitri Dnisus, son keisarans (23 

e. Kr.); hann rægði Agrippínu, ekkju Germanicusar, og börn 

hennar við Tíberíus, og var slíkt auðgjörl, því að Tiberíus varð 

eptir dauöa sonar síns miklu tortrygnari en hann hafði áður verið, 

og hélt að allir myndu sitja á svikráöum viö sig; haföi hann 

sína njósnarmenn nálega alstaðar, er báru honum orð og gjörðir 

manna, svo að enginn var ugglaus um sig; hafði þá ráðið löng- 

um fult í fángi með að dæma þá alla til dauða, er það var að 

sök gefið, að sæti á svikráðum við keisarann; var að öllu þessu 

hinn mesli ófögnuður um alt rikið. 

Skömmu eptir þetta fór Tiberíus keisari brott úr Rómaborg, 

og haföist við 10 ár hin síðustu æfi sinnar á smáeyju þeirri, er 

Caprea hét, framundan Campaníu. J>aðan slýrði hann nki sínu, 

en þó náði Sejanus enn þá meiri völdum í Rómaborg eptir en 
áður, og einkum síðan Livia keisaramóðir var dáin, og enginn 

gat staðið honum lengur á sporði. Loksins fekk keisarinn þó 

grun á því, að Sejanus myndi œlla að steypa sér úr völdum; 

gjörði hann þá mann þann, er Macró hét, og sem varlitlubetri 

en Sejanus, að lífvarðarforíngja, en bauð ráðinu að láta höndla 

Sejanus og draga hann fyrir lög og dóm; gjörði ráðið það svo 
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rækilegaj að Sejanus var litlu síðar drepinn og œttmenn hans 

allir og Yinir (31 e. Kr.) 

En SYO tortryggur og myrkur og harðnr í skapi sem Tiberixis 

keisari hafði verið áðiir hann vissij að Drúsus sonur hans var 

drepinn af Sejanusi, þá varð liann eptir það miklii viðsjálli og 

voðalegri. |>á voru menn svoaðkalla daglega drepnir eptirhans 

skipun. I>á var Agrippína, ekkja Germanicusar tekin af lífi, og 

Drúsus sonur hennar, eptir lángar þjáníngar; en Neró, eldri son- 

ur hennar, var áður dáinn. Cajus Cœsar, sem var þeirra bræðra 

ýngslur, og hafði á únga aldri verið með hersveitum keisarans 

norður viö Rín, og fengið þar viðurnefnið Caligúla, var hjá Tí- 

beríiisi á Capreu. Cajus var þá enn úngur og óreyndur, en þó 

hann hafi reynt að dylja sinn innra mann fyrir Tiberíusi, þá var 

keisarinn nógu skarpskygn til að sjá, hvað bjó í þessum únga 

frœnda sínum, sem sjá má af þessu: að einhverju sinni varð til- 

rætt milli þeirra um SúUu alræðismann. Cajus ámælti Súllu 

nijög fyrir eitlhvað. I>á mælti Tíberíus: Hþú hefir alla hans ó- 

kosti en engan af hans kostum«. Macró vissi, að Cajus mundi 

koma til ríkis eptir Tíberíus og kom sér í vináttu við hann. Var 

Tiberíus þá hníginn að aldri, en þó skapið hið sama og engu 

mýkra en áður. Einhverju sinni var hann á ferð og leit á bú- 

garða sína, þá fekk keisarinn aðsvif og leið í ómegin, héldu allir 

hann örendan og uröu glaöir. En Tíberíus raknaði við; sló þá 

ólla miklum á þá, er viðstaddir voru, en Macró tók það ráðs, 

að hann lét kæfa hann í rekkjuvoðum. Lét Tíberíus keisari 

þannig líf sitt, er hann hafði lifað því nær 78 ár, en veriðkeis- 

ari 23 (37 árum eplir Kristsburð). 

Cajus Cæsar Caligúla. (37—41 e. Kr.) 

|>á er Tiberíus var dauður, var Caligúla til keisara tckinn 

og hafði þá fimm um tvítugt; hugðu margir gott til ríkisstjórnar 

hans, því að menn mundu fööur hans Gcrmanicus, er mann- 

vænstur þótli verið hafa. Caligála gafst allvei í fyrstu, en er 

hann haföi ríkt 8 mánuði, lagðist hann í sótt og misli ráðið, og 

alla stund síöan var hann líkastur því, sem hann hefði eigi fult 

vit. Eitt hið fyrsta ódáðaverk, er hann lét vinna, var að taka 

Tíberíus frœnda sinn af iífi, sonarson Tiómwsar keisara; skömmu 

þar á eptir lét hann drepa Macró lífvarðarforíngja, er mest og 
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bezt hafði styrkt hann til keisaradóms; síðan íét hann drepa 

fjölda manna fyrir litlar sem engar sakir. Tiberius keisari hafði 

látið eptir mikið fé (yfir 100 milliónir ríkisdala) í fjárhirzlum ríkis- 

ins; öllu því fé eyddi Caligula á tveim arum, í margvislegu ó- 

hófi og ráðleysu. Hann lét t. a. m. gjöra brú yfir víkina milli 

Bajœ og Púteólif og varði lil þess ærnu fé, einúngis til að gjöra 

orö eins manns að ósannindum, er haföi sagt, að það væri eins 

fjarstætt, að Caligúla yrði keisari, sem hitt, að hann gœti riðið 

yGr víkina milli bæja þeirra tveggja, er nú voru nefndir; hann 

iét sraíða skip af sedrusviöi einum, en skutir þeirra voru gim- 

steinum seltir, og fleira þess konar. Einhverju sinni bauð hann 

út liði miklu, og fór herferð norður til Ríiiar, og þóttist ætla að 

færa Germönum stríð á hendur. En er hann var kominn norður 

að Rín, lét hann nokkra menn af liöi sínu fara yfir fljótið, og 

bauð þeim aö felast þar. I>ví nœst lét hann segja sér, að nú 

vœru óvinir hans komnir að fljólinu; bregður hann þá við og 

yfir fljólið og hertekur þessa sömu menn, sem hann hafði áður 

yfrum sent og boðið að felast þar. Raupaði hann ailmjög af 

sigri þeim, er hann hefði þannig unnið. Ööru sinni dró hann 

saman 200 þúsundir manna, og bjóst að fara yfir til Bretlands; 

heldur því liði öllu norður að Bretlandssundi, og fylkir því þar 

við sjóinn; síðan býður hann öllu liðinu að fara og safna skelj- 

jum, og svo var þeirri herferð lokið. Eitt sinn sat keisarinn yfir 

borðum, og er minnst varði, rak hann upp skellihlátur; ræðis- 

menn spurðu, að hverju hann hlæi. Keisarinn svaraði: nað því, 

að jafnskjótt sem eg bendi hendi til, þá get eg látið drepa yður 

alla«. það sem hér er sagt, nœgir til þess að sýna, hvernig 

Caligúla var til orðs og œðis, oghve Rómverjum var iiú brugðið 

frá því sem áður var, aö þeir þoldu yfirráö hans um 4 ár. 

Loks tóku nokkrir foríngjar í lifverði keisarans ráö sín saman, 

og drápu Caligúlu og konu hans og barn (41 e. Kr.). 

Claudíus (41—54 c. Kr.). 

Nú þóttust Rómverjar góðu bættir, er Caligúla var látinn, 

og þeir orðnir lausir við hann; vildi þá öldúngaráðið komaá fót 

aptur þjóöveldinu forna, en lífvörðurinn, er réði svo miklu, viidi 

eigi annað heyra nefnt en keisará^tjórn, því að þaðan var fjár- 

vonin meiri. Var þá tekinn til keisara föðurbróðir Caligúlu, sá 
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er Claudim liel; liaiia var þá fimtugur að aldri, hrumur mjög á 

sál og líkama, allvel lærður maður, og liaföi ritað bækur í sagna- 

frœði, en óhæfur lil að styra jafnstóru riki sem Rómaveldi. llann 

liafði falið sig, þá er Caligula var veginn, og búizt við dauða 

sínum; en liðsmaður einn fann hann í því skúmaskoti, og varð 

bann þannig keisari. |>á er hann kom til ríkis var hann kvænt- 

iir í þriðja sinni, og hét drotníng hans Messalína; hún var hin 

mesta óhemja og leiddi mann sinn, er lítið vissi hvað gjöröist, 

lil margrar óhæfu; svo var frekja hennar og óskamfeilni mikil, 

aö hún giptist opinberlega manni þeim, er SiUus hét; var keis- 

arinn þó á líQ og þar í nágrenninu, er brúökaupið stóð. En þetla 

dró hana þó til dauða, því að litlii síðar var hún drepin með 

vilja og vitund keisarans, 

En þó Claudius keisari væri mjög afskiptalaus um marga 

hluti, þá gekk þó ríkisstjórn um hans daga í ýmsum greinum 

betur cn viö málti búast. f>annig fengu margir skattlandsbúar 

rómverskan borgmannarélt; þrælar voru haldnir miklu betur en 

áður; mönnum var hegnl fyrir okur og fépintíngar; lönd voru 

lögö undir ríkið t. a. m. Mauritanía í Afríku {Marohlíó), Lycia 

Og Prahia; Gydínyaland var einnig gjört að skattlandi, og lleró- 

des Ayrippaj sonarsonur lleródesar mikla, settur yfir alt það 

land. I>á fór og Flauzius, rómverskur hershöföíngi, til 

Bretiands, — en þángað höfðu Rómverjar eigi komið síðan Július 

Cœsars daga — og lagði suðurhluta þess undir Rómverja. C/aw- 

dius keisari kom og sjálfur til Bretlands, og sá sigur sinnamanna. 

Af þeirri för gaf ráöið honum og syni hans við Messalínii, við- 

urnefnið Britannicus* Nokkru eptir það kvongaðist keisarinn í 

fjórðasinn, og álli þá Ágrippinu {ýngri) bróðurdóttur sína, ekkju 

Domizíusar Ahenobarbus, friða konu síniim, en grimma í skapi. 

Hún álti son eptir fyrra mann sinn, er Domizius hét, Ilún kom 

því til leiöar, að Claudíus gipti Domizíusi þessum dóttur sína 

Octaviu; svipti son sinn Briiannicus, efnilegan mann, erfðarétti, 

en tók Domizíus sér í sonar stað, er siðan var kallaður Neró 

Claudíus Cœsar. Var Neró hafður í miklum hávegum, en Bri- 

tannicus settur bjá í öllu. En er Agrippína hélt, aö Claudius 

myndi sjá sig um hönd og taka sinnaskiptum, gaf hún honum 

eitur, og varð það hans bani (54 e, Kr.). 
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Neró (54—68 e. Kr.). 

Neró var 17 vetra þá er Claudíus sljúpi hans lézt; var hann 

nú til keisara tekinn og reyndist alivel hin fyrstu stjórnarár sín, 

því að kennarar hans, Burrus lífvarðarforíngi og Senecay hinn 

nafnkendi spekíngur, réðu þámestu með honum; þjóðin undi vel sín- 

um kosti og vœnti sér árs og friðar, en sú von brást mönnum gjör- 

samlega. Neró tók skjótt að leiðast stjórnarstörfin oglétAgripp- 

ínu móður sína, og þá Burrus og Senecu hafa þau á liendi, en 

sjálfur sökti hann sér niður í svail og saurlifnað; drotníngu sína 

Octavíu halaði hann, en iagði ástarhug á aðrar konur. En sem 

móöir hans vissi það átaldi hún hann harðlega fyrir, og léthann 

skilja, sð Britannicus væri eins vel til stjórnar kjörinn sem hann. 

Neró lét eigi segja sér það tvisvar, og litlu síðar bar hann Bri- 

lannicusi drykk þann, er hann dó af samstundis. Frá þeim tíma 

greri aldrei um heilt með þeim keisara og móður hans. Uni 

þessar mundir kyntist Neró keisari við konu þá, er Poppea Sa- 

bina hét; hún var hin fríðasta kona, cn flest annað var henni 

illa gefið. Ilún hafði gjörzt vinkona keisarans til þess að geta 

komizt í drotníngarsæti; fyrir því reyndi hún til á allar lundir, 

nð ryðja þeim á brott, móður Nerós og drotníngu hans. Og af 

fortolura hennar lét Neró tilleiðast, að veita móöur sinni bana- 

tilræði. En hann vildi leyna morðinu, og fyrir því lél hann gjöra 

skip, er þannig var til búið, að það skyldi all úr greypíngum 

gánga, þá er þaö væri á flot komið með móður hans; það varð 

og, að skipið liðaðist sundur undir henni, en hún synti til lands. 
I 

Neró hætti eigi viö hálfgjört vcrk, sendi menn af stað til höfuðs 

móður sinni, og lél drepa hana. þeir Seneca og Burrus höfðu 

eigi þrek til að afslýra glæpi þessum, eða gátu það eigi. Sam- 

vizkan vaknaði reyndar hjá Neró eptirþetta ódæðuverk, en hann 

svæfði hana alt hvað hann kunni með óhemjusvalli og alskonar 

æðigángi. Litlu eptir þetta fóru báöir hinir ágætu ráðgjafar hans, 

Seneca og Burrus, frá honum. Burrus dó snögglega; Seneca 

komst í óvingan við keisarann og varð að fara brott. Octavia 

drotníng hans var rekin brott, og því næst ráðin af dögum; 

Poppea varð drotníng; eptirmaður Burrusar varð TigellinuSj hinn 

vesti maður; óstjórn og œði keisarans gekk lángt yfir öll tak- 

mörk. Árið 64 eptir Kr. kom upp eldur mikill í Rómaborg, og 

14 
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geysaði yfir haua í álta daga; brunnu [lá Iveir þriöjúngar borg- 

arinnar lil kaldra kola; fórust þar margar ágœtar fornmcnjar og 

gripir, er aidrei bafa síöan fengizt. Neró lét reisa borgina við 

að nvju, og gekk til þess ógrynni fjár, og kúgaði hann þaöútaf 

mönnum á allar lundir. |>ess var alment getið til, aö Neró 

hefði látið kveikja í borginni, til þess að geta gjört sér hugmynd 

um Trójuborgarbrennu; en til þess að hrynda því ámæli af sér, 

kendi hann krislnum mönnum, er þá voru margir orðniríRóma- 

borg, um eldsvoöann. Lét hann nú ofsækja þámeðmestu ákefð, 

og sœltu margir þeirra hinum grimmustu ofsóknum og dapða. 

J>að segja menn, að þeir Fchir og Fáll postular, hafi verið líf- 

látnir í þeim ofsóknum. 

Meðan á öllum þessum ósköpum gejik, var alþyðunni haldið 

í kyrð og spekt meö matgjöfum og gleðileikum, en hinir heidri 

menn tóku að iina íila afarkostum þeim, er þjóðin mátti sæla af 

hinum æðisgengna keisara; tóku þá (G5 e. Kr.) nokkrir af ráö- 

herrum og riddurum sig saman um, að steypa Seró úr völdum, 

en fyrirœtlan þeirra varð opinber. Lét keisariun þá drepa nokkra 

af þeim fíokki; meðal þeirra var skáldið Aniiœus Lúcanus, bróð- 

urson Senecu. Sencca var og sjálfur grunaðurum, aö hafaverið 

í vitorði með samsœrismönnum, þó aldrci yrði það sannaö, og 

bauð Neró keisari, að hann skyldi deyja, en Seneca fekk sjálfur 

að ráða dauðdaga síniim. Lét hann þá opna sér æðar, settist í 

laug og lét sér blœöa til ólífis (65 e. Kr.). Eigi lét Neró sérað 

kenníngu veröa samsæri þetta, en hélt hinni sömu grimd áfram 

sem að undanförnu; hann drap konu sína Foppeu á þann liált, 

að hann spyrnti fæti tíl hennar svo óþyrmilega, aö hún fekk bana 

af. flann lék og söng opinberlega í leikhúsum, bœöi í Róma- 

borg og víðar: en dauðinn var vís, ef nokkur dirföist annað cn 

dáðst að honum fyrir þá íþrótt, og klappa lofi í lófa, eins og 

lílt var á þéimslöðum, þegar mönnum þótli vel leikið og skemt- 

unin góð. j)ess konar skemtiför fór hann yfir lil Grikklands, 

söng þar og lék sér, og var þar vel fagnaö. 

En þó þannig gengi innaniands, sem nú hefir verið sagt, 

þá haggaðist þó eigi álit og veidi Rómverja í viðskiptum þeirra 

við útlendar þjóöir, Á Brellandi varð uppreist mikil, en Sveíó* 

nius PauUnus, rómverskur hershöfðíngi og dugandi maður, sef- 

aði þœr óspektir algjörlega. Austur í Asiu varð Corhuló hers- 
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höfðíngi frægur mjug af sinni framgöngu; cn Iiann var einn, er 

sanua málli, live vandfarið er afbragðsmönnum, þar sem Iiarð- 

stjórar ráðu ríkjnm. Neró vildi eigi að hann lifði; svo dó Co?'- 

húló, Á ofanverðum dögum Nerós hófu Gyðíngar uppreisn, því 

að Flórus, landsljóri þeirra, hafði leikiö þá nijög hart. þeir höfðu 

þá krossfest hinn sanna Messias, og héldu í blindni sinni, að 

annar IMessías eptir þeirra skapi mundi rísa upp, og frelsa þá 

undan oki og yfirdrolnun Rómverja. En Neró keisari sendi 

hcrshöföíngja þann, er TUm Flavhis Vespasianus hét, til Gyð- 

íngalands; hann vann hverja borg á fætur annari, þótt Gyð- 

íngar verðist af hinni mestu hreysti. Er það eitt lil merkis 

um þá grimd, ermenn þá börðust af, að í borg einni í Galílæu, 

er Vespasíanus tók eptir lánga umsát, féll hvert mannsbarn af 

40 þúsundum, nenia tveir inenn; svo segir Jósefus sagnaritari 

Gyöinga, og var hann sjálfur annar af þeim, er IiTi héldu. 

Um þessar mundir gjörðu hersveitir Ilómvcrja á Gallíu ogá 

Spáni uppreist gegn Neróni, og tóku til höföíngja yfir sig Ser- 

vius SuJpicius Galba, landsljóra á Spáni, og gáfu keisaranafn; 

hann var þá rúmlega sjölugur aö aldri. Fer hann því næstmeð 

liði miklu og stefnir til Rómaborgar. Viö þau líðindi urðii menn 

glaðir; gekk landslýöurinn allur Galba til handa. En Ncró keis- 

ari flýði úr borginni, og er hann frélti, að ráðið hefði sagt sér 

upp hlýðni og hollustu og lýst yfir því, að hann vœri réttdræpur 

hvar sem hitlisl, þá veilti hann sér bana með tilstyrk frelsíngja 

þess, er honum fylgdi (68 e. Kr.). Neró dó með þau orð á 

vörum: nmikill lislamaðurfer þar sem eg fer!«. Var þáaldauða 

œtt Ágúsiusar keisara. 

II. SKATTLÖNDIN TAKA þÁTT í FORRÉTTI ÍTALA OG í 

KEISARADÓMI (68—217 e. Kr.). 

Galba. Othó. Vitellfns (68—69 e. líi-.). 

fegar menn líta aptur fyrir sig og yfir líma þann, sem lið- 

inn var frá dögurn Júlíusar Cæsars, síðan einveldiö komst á fót 

og keisarar settust að völdum, þá kemur það í Ijós, að alt bið 

forna vald höföíngjanna og forréltindi rómverskra borgara er 

horfið, en komið aplur í staðinn hermannaváld, sem keisarinn 

hefir í sinni hendi og beitir eptir því sem honum þykir við þurfa. 

14* 
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Keisarinn hefir aðsetur silt í Rómaborg, herskarar hans eru þar 

við höndina, og þaðan er hinu víðlenda llómaveldi sljórnað. 

Skattlöndin eru í fjarlægð; þar eru einnig herskarar; þar ráða 

inenn litlu, en hlýöa því boöi og banni, sem lit gengur frá 

Rómaborg. En eptir því sem siöirnir spillast í Rómaborg, en 

skattiöndin mentast og finna betur til framfara sinna og aptur- 

fara stjórnarinnar í Rómaborg, að því skapi vex herliði og íbú- 

um skattlandanna hugur. þeir vilja ekki að Rómverjar einir ráði 

því í hvert skipti, hver til keisara veröi kosinn; þeir vilja einnig 

ráöa nokkru um það, hvað fram fer í Rómaborg. £n þó herlið 

skattlandanna og íbúar þeirra hugsaði á þá leið, sem nú var 

sagt, og þó þeir yröu yfirsterkastir í Rómaborg og gætu ráðið 

því, liver þar yrði keisari, komu þeir eigi fram sem útlendíngar, 

er kollsteypa vildii hinu rómverska valdi, heldur álitu þeir sig 

sjálfa sem rómvcrska borgara, sem samþegna þeirra manna, er 

heimili áttu á Ítalíu og í Rómaborg. Rómaveldi var enn þá í 

augum þeirra hið rétta heimsveldi, og Rómaborg hinn rétti að- 

selurslaöur og höfuðborg heimsstjórnarinnar. Síðan breyttist 

þetta alt á annan veg eins og sagan sýnir. 

En nú víkur sögunni apiur þángað, sem Neró keisari er 

fallinn frá, en Galba er tekinn til keisara og heldur til Róma- 

borgar. Hann var hinn fyrsti keisari, er herlið skaltlandanna 

setti til þeirrar tignar. Hann haföi verið hinn nýtasti skattlands- 

sljóri, en hann var eigi því vaxinn, að slýra öllu Rómaveldi. 

Hann var maður haröur og ágjarn og vildi eigi greiða lífverðin- 

um það fé, er heitiö hafÖi verið, en gæðíngar hans kúguðu menn 

lil ijár og beittu ýmsum ójöfnuði og harðneskju. Varö keisar- 

inn því brátt óvinsœll, og eptir missirisstjórn var hann drepinn 

af lífveröinum, er tók Othó lil keisara í hans staö (G9 e. Kr.). 

Othó hafði verið svallvinur Nerós; en Neró haföi tekið frá 

lionum konu hans Poppeii, og síðan sent hann til Lúsitaníu seni 

skattlandssljóra. Ilann hafði styrkt Galba lil keisaratignar, en er 

Galba eigi vildi arfleiða hann, þá œsti Othó lífvörðinn móti Gal- 

ba. Othó réði ríkjum hálft missiri. llerliðið á Germaníu nebri 

(norðauslurhluta Gallíu) haföi, áður Galba var feldur frá ríki, tekið 

hershöfðíngja sinn, er 'ViteUim hét, lil keisara. Hélt VitelHús 

þá lil Ítalíu; varð fundur þeirra Othós hjá Bedríacumíynrnor^- 
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an Póelfu, Othó hafði ósigur og drap sig sjálfiir {G9 e, Kr.). 

Eptir orustii þessa varð YitelUus keisari yfir Ilómaveldi. Her- 

sveitir hans óðu yfir Ítalíu með gripdeildum og ráni, eins og 

það væri óvinaland, en keisarinn hugsaði eigi um annað en ofát 

og ofdrykkju. |>að er sagt, að þá átta mánuði, sem hann sat 

að völdum, hafi hann eytt til matar og drykkjar nálægt 50 milí- 

ónum ríkisdala í vornm peníngum. Herinn á Egyptalandi, Sýr- 

landi og Gyðíngalandi, undi því ílla, að þeir vestur í löndum 

skyldu ætíð ráða því hver keisari yrði, og tóku Yespasianus 

hershöfðíngja, sem áður er nefndur, til keisara yfir sig; slíkt hið sama 

gjörðu hersveitirnar á Pannóníu, og brutust síðan til Ítalín. Urðu 

nú óspektir í Rómaborg; Júpítershof á Capitólío brann lil kaldra 

kola. |>eir sem slóðu með YifelUusi keisara urðu ofurliði bornir, 

og sjálfur hann ílla leikinn og drepinn og varpað í Tíberfljótið 

(G9 e. Kr.). 

Flavíusarnir (69—96 e. Kr.). 

(Vespasíanus. Títus. Domizíanus). 

|>á er (Títiis Flavíns) Yespasíanus var lil keisara tekinn, og 

varð að takast ríkissljórn á hendur, bjó hann ferð sína til Róma- 

borgar, en setti Titus son sinn yfir herinn á Gyðíngalandi. Setl- 

ist Títus um Jórsalaborg; en flokkadrættir miklir voru meðborg- 

armönnum, og spilti þaö eigi alllítið þeirra hlut. Nú semhúngrið 

tók að þreyngja að þeim, hauð Títus þcim góða kosti, ef þeir 

gœfist upp; en Gyðíngar settu þar þvert nei fyrir. Eptir nokkra 

umsát náðu Rómverjar inngöngu í borgina, en Gyðíngar seltust 

í musterið (Heródis musteri) og vörðust þaðan af mikilli hreysti. 

Titus vildi fyrir hvern mun hlífa hinu veglega musleri, en fekk 

þó eigi spornað við því, að eldur kæmisl í það, og brann það 

niður til grunna. Eptir það sóltu Rómverjar borgina með eldi 

og járni og lögðu alt í eyði. það ermælt, að yfir milliónmanna 

hafi týnzt af Gyðíngum í þessari óttalegu styrjöld, og margar 

þúsundir seldar mansali (70 áriim eptir Kristsburð). IMeð þess- 

um óförum var Gyðíngaríki lokið, og þjóðin hefir síðan verið 

dreifð út um víða veröldu. 
Hið sama ár sem tíðindi þau urðu á Gyðíngalandi, er nú 

Yoru sögð, hófu Batavavy er bjuggu viðRínárósa, uppreist mikla 

iindir forustu þess manns, er Claudius CiviUs hel; ýmsir gall- I 
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vcrskir og gernianskir þjóðflokkar gengu í lið með þeim, en 

sundurlyndi sjálfru þeirra og dugnaður Rómverja eyddu því fyrir- 

tæki. Gengu Batavar lil hlýðni og gjörðnsl handamenn Róni- 

verja, eins og þeir höfðu áður verið frá dögum Drúsusar, og 
guldu þeim skatta. 

ISú scm Vespasíanus var seztur að völdum, höfðu Rómverjar 

um síðir fengið dugandi keisara yfir sig (69—79), er með vitur- 

leik, rettdæmi og sparsemi réði bót á mörgum þeim meinsemd- 
um, er þjóðina höföu niöurbæit undir harðstjórn og ósljórn hinna 

fyrri keisara. Hann rak þá menn, sem honuni þótti líttnýtir, úr 

ráðinu, en tók aptur í þeirra stað ráðsetta menn og reynda, bæði 

af Italíu og úr skatllöndunum; afþessu jóksl álil og traust manna 
á öldúngaráðinu; herliðið var orðið agalaust, keisarinn kipti því 
i liðinn og kom aptur á góðum hermannaaga; hann safnaði 

miklu fé í fjárhirzlur ríkisins, sem áður voni tómar, og gat þannig 

látið reisa mörg stórhýsi, er sum höfðu legið í rústum síðan 
Nerós brennu; hann lét aptur reisa hofið á Capitólíum, og hið 

mikla leikhús, er tók 87000 manna. Tóplir þess standa enn 

{Colosseum)^ og þykja hið mesta furðiiverk. Yespasíanus var 
manna hófsamastur og sparneytnastur, og fyrir því mínkaði mjög 
í Rómaborg hiö mikia óhóf, er áður haföi átt þar heima meira 
en um freka öld. Ilann setti menn tii að kenna mælskufræði og 

veitti þeim áiieg laun; hinn fyrsti af kennendum þeim var hinn 

uafnkendi Fabius frá Spáni; hann þótti nokkuð bæta 
aptur vísindalegan smekk hjá Rómverjum, er áður var farið að 

hnigna. Vespasíanus þótti nokkuð harðdrægur og nærgöngull i 
fjárheimtum við menn, en það virÖist þó hafa verið eigi uni skör 
fram, þegar litið er til hinnar stjórnlausu eyðsiu og óhófs, sem 

á undan honum átti sér stað. Ilann lagði ýmsa nýja skatta á 
menn til þess aö safna fé í ríkissjóðinn; þar á meðal á Öll keilu- 

ker í þófaramyílum. Sá tollur þólti Títusi syni hans óviöfeldinn. 

þa er sagt, að keisarinn hafi tekið gullpeníng og brugðið fyrir 
vitin ó syni sínum og spurt, hvort hann findi nokkurn óþef af 

þessu. Vespasianus keisari varð sjötugur og andaðist 79 árum 

eptir Kristsburð. Ilann hafÖi verið hinn þarfasti höfðíngi. 
Eptir hann kom til ríkis sonur hans, er hét Tíius Flavius 

Vespasianus öllu nafni, en jafnan er nefndur Tiíus (79—81 e.Kr.). 

i\lenn hugöu misjafnt til stjórnar hans, því að hann hafði verið 
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haldinn nokkuð gjíilifiir framan af œfinni. En sem hann var 

keisari orðinn, gjörðist hann hugljúfi hvers manns fyrir sakir 

niildi sinnar og gufuglyndis. Hann var vanur að segja, að þeim 

degi hefði hann glatað, er hann gat eigi gjört eialiverjum eilt- 

hvað gott, og að enginn mætti hryggur gánga frá hásæti keis- 

arans. Yið þá, sem komu til hans og báru sakargiptir á aðra 

menn, var hann óþýður og enda refsíngasamur; svo hafði og 

faðir hans verið. Fátt var honum jafnkært sem að geta gefið 

mönnum iipp sakir. þjóðin kallaðihann: yudi og eptirlæti mann- 

kynsins {amor et ddiciae gcneris humani). Á hinu fyrsta ríkis- 

stjórnarári Titusar (79), kom upp eldur mikill í VesúviusfjalH 

með ógurlegu öskufalli og hraunflóði; lögðust þáí eyði Sborgir, 

ilerculanum^ Pompeji og Stabiœ, er eigi fundust aptur fyr en 

undir miðja átjándu öld; hafa menn síðan grafið lil þeirra og 

fundið þar margar ágætar fornmenjar, er mjög hafa frœtt menn 

um hýbýlahag og háttsemi Rómverja á þeim tímum: sýna það 

húsgögn þeirra og búsgögn, er þannig hafa fundizt, að smekkur 
og tilfinníng fyrir hinu fagra, hefir verið einstaklega næmur og 

lifandi, jafnvel hjá alþýðumönnum. Og svo segja fróðir menn, 

að fegurð þessara fornu gripa hafi eigi alllítið gjört til þess, að 

vekja fegurðartilfinníngu manna nú á tímum, er mjög var farin að 

dofna og spillast á næstliðinni öld. Menn eni enn að grafa, og 

finna ýmsa hluti á þessum fornu slöðvum, og er það eigi lítil 

fyrirhöfn, þar sem öskulagið, er hylur þessar fornborgir, er frá 

68 til 100 feta á þykt. 

í þessu voðalega eldgosi fórst hinn ágæti náttúrufræðíngur 

Plinius hinn eldri, er hann vildi sjá og ransaka þenna atburð, 

en hœlti ser of nærri og kafnaði í öskurykinu; systursonur hans, 

Plinius hinn ýngri, hefir skýrt frá alburði þessum í bréfum til 

Tacitusar sagnaritara, sem enn eru til. Ofan á þær hörmúngar, 

sem eldgos þetta olli mörgum þúsundum manna — Campaníu- 

hérað lagðist þvínœr alt í eyði um stundarsakir —, bætlist sólt 

mikil, er geysaði í Rómaborg og víðar um landið, og eldsvoði, 

er lagði fjölda húsa í Róraaborg í eyði. í öllum þessum mann- 

raunura sýndi hinn ágæli keisari dœmafátt veglyndi og góðgirni; 

hann seldi eigur sínar til þess að hjálpa hinum húsvillu og fá- 

íæku, og til þess að þurfa eigi að leggja nýja skatla á þegna 

sína. Tiiiis kcisari unui mjög fugurri húsagjörð og slórsmíðum, 
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og lét gjöra laiigaliús ákaflega slór og skrautleg, og margt fleira; eru 

enn til nokkrar leifar af stórvirkjum þessum. Ríkisstjórn Tít- 

usar var fögiir en skammær. Eptir tveggja ára stjórn, úngur 

og í fullu fjöri, andaðist hann til mikils harms fyrir land og lýö 

(81 e. Kr.). 

J>á urðu mikil umskipti í Rómaveldi, því að til ríkis kom 

Domizíanus (81—96) bróðir hans, hinn vesti maður, og svo ó- 

líkur Títusi um flesta hluti sem þeir voru náskildir. iMenn hafa 

jafnvel grunað Dómizíanus um dauða bróður síns, Ilann varlítt 

mentaður, tortryggur, sœllífur, lalur, hégómagjarn og ákaflega 

grimmur; hann drap fíugur, þegar eigi var annað stærra fyrir 

hendi; hann lét kalla sig ndrotthm og Heimsspekínga rak 

hann á brotl úr Rómaborg t. a. m. EpilUet; en þeim vísinda- 

mönnum, sem báru lof á hann, leyföi hann að vera þarkyrrum. 

Dúmiziamis vildi líka láta sjásl, að hann væri hermaður, og 

fór herferð móti Germönum, en sá þá aldrci, sneri síðan heim 

og hélt sigurhelgi, og lét kalla sig Germa^iícus. f>að var líkast 

því sem Galígula vœri risinn iipp aptur, Dahar átti um þær 

mundir ríki mikið fyrir norðan Dóná. Decebalus hét konúngur 

þeirra; hann réðist suður yfir ána og fór herskiidi um Mösíu, 

er Rómverjar höfðu hönd yfir. Dómizianus fór til móts við þá 

Dakana, en þeirra viðskipti fóru svo, aö keisarinn varð að semja 

frið við Decebalus og lofa að greiða honum skatt á ári hverju. 

A dögum Claudius keisara höföu Rómverjar, eins og áður 

er sagt, lagt undir sig suöurhluta Bretlands. £n Bretar undu 

við hið vesta og gjörðu löngum uppreistir, þótt sefaðar yrði. 

Vespasíanus keisari hafði sent þángað Július Agricóla, ágætan 

hershöfðíngja og bezta mann. Agricóla var 7 ár á Bretlandi 

oglagði þaðaltundir sig og allan suðurhluta Skotlands, altnorður 

aðámþeim, ernúheita Clgdeog Forlh; hann fórjafnvelherferöir 

lengra norður og átti orustur við Skota; hann lét og mcnn sigla 

umhverfis Stórbretaland; en keisaranum lék öfund á um afreks- 

verk Agrícólu og bauð honum að hœtta og komaheimtil Róms; 

dó Agrícólaað nokkkrum árum liðnum, en sumir segja af völdum 

Dómízíans. Tacitus, hinn ágæti sagnaritari, átti dóttur Agricólu, 

og hefir ritað œfisögu hans; hann telur Agrícólu sælan þess, að 

hann lifði eigi á hinum síðustu árum Dómizians, því að þá gekk 

grimd hans úr hófi. Loksins vildi hann drepa drotníngu sína 
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og ýmsa af hirömönnum, en þeir urðu skjótari lil bragðs, og 

drápu hann 9G árum eptir Kristsburð. 

Keisaradæmiö frá 96—217 e. Kr. 

feirmenn, sem ráðið höfðu Dómizíanusi bana, komu því til 

leiöar, að einn af öldúngaráðinu var tekinn til keisara. Ilann hét 

Cocccjus Neroa, œUaður frá KnTey, gamall maður að aldri, en 

vel virður af öllum hinum betri mönnum. Nerva keisari gjörði 

hvað hann gat til þess að friða og bæta í iTkinu; hann linaði 

skatta á mönnum, bælti réttarfar, fekk fátœkum mönnum jarönæði. 

En hann vantaði þrek og kjark. Lífvörðurinn krafðist með frekju 

að banamenn Dómizíans yröu framseldir lil dauða, og keisarinn 

treyslist eígi til að afslýra því. En er hann sá, að liann myndi 

eigi einfær um stjórnina og þyrfti hjálpar við, þá kaus hann þann 

mann, er U/píus Trajanus hét, sértil aðstoðar í stjórnarstörfum, 

og tók hann sér í sonar stað. Litlu síðar andaðist Nerva keisari 

(98 e. Kr.). 

Trajanus (98 — 117 e. Kr.) var spánvcrskur að ætt, og þá 

hershöfðíngi norður í Germaníu, er hann varð keisari. IJann 

var einhver hinn vitrasli og bezti einvaldshöfðíngi, er nokkru 

sinni hefir uppi veriö. Stjórn hans var í öilum greinum svo á- 

gæt, að menn gáfu honum viðurnefniö: Optimus (hinnbezti); og 

um marga mannsaldra eptir hans daga var öldúngaráðið vant, að 

fœra hinum nýju keisurum heillaóskir sínar með þeim orðum: 

„vertú hamzngiusamari en Ágúxius og betri en Trajanus". Ilann 

gaf þjóðinni aptur leyfi til að kjósa embœttismenn á þjóðþíngum. 

Ilann stýrði Rómaveldi með miklum dugnaði, viturleik og starf- 

semi, var réltiátur og mildur, ör á fé og lítillátur, hófsemdar- 

maður hinn mesli; fjáshírzlur ríkisins voru fullar um hans daga, 

þó létli hann sköttum og skyidum af þegnum sínum, veitti slyrk 

til uppeldis fátækra mannabörnum, stofnaði bókhlöður, bætti þjóð- 

vegu og jók nýjum viö, lét gjöra hafnir (t. a. m. Civita Vecchia), 

reisa stórhýsi og annað fleira. Einna mest dáðust menn aðtorgi 

því hinumikla og fagra, erhann iét gjöra í Rómaborg; yfir þvert 

lorgið gengu súlnagöng, og á því miðju lét hann reisa súlu þá, 

er við hann er kend og stendur enn í dag; hún var 109 feta 

há og mátti gánga upp í hana að innan; ofan á súlunni stóð 
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líkneskja keisarans af málmi, 22 fela há. En Sixtus páfi hiim 

fimtl let taka hana ofan og setja aptur líkneskju FHurs postula. 

2'rajanus keisari var hinn mesti hermaður og unni mjög 

hernaði og orustufrægð, hann varvandlátur og refsíngasamur við 

hermenn sína og haföi góðan aga á þeim. Ilonum þótti nauð- 

synlegt að Rómverjar ynni sér nokkuð til ágætis til þcss að lialda 

við fornri frægð og fornri hreysti, hann vildi og eyða þeirri van- 

virðu, sem Dómizíanus haföi gjört Rómverjum, þá er hann friö- 

aðist við Decebalus. Fyrir þá sök fór Trajanus keisari með her 

sinn til Dacíu á hendur Decebal konúngi og átti við hann oruslur 

og hafði jafnan sigur, Lagði keisari Dacíu alla undir sig og 

gjörði að rómversku skatllandi, en Decebalus fyrirfór sér sjálfur, 

og margt stórmenni hans með honum. Trajanus fekk menn af 

ýmsum löndum til að flytja sig búferlum lil Dacíu, og vísaði þeiin 

þar til landa. Keisarinn lagði einnig iönd undirsigí Asíu, Ilann 

vann Arabíu liina grýttu, og með því að Farlar höfÖu tekið sér 

umráð öll í Armemv, og hafið þar konúng einn til n'kis, en Róm- 

verjar þóltust þar einir eiga yfir að ráða, þá héll Trajanus keisari 

liði sínu þángaö auslur, álti þar margar oruslur og hafði jafnau 

sigur; lagði hann þáundir sig Armeniu, Mesópotamiu og Assy^ 

rtu; vann höfuöborgir Farta, Seleolnu og Ktesifón, Og héltsíðan 

niöur eptir Tigrisá og út til Persíuflóa. Aldrei haföi Rómaveldi 

oröið jafnstórt og víölent sem nú eptir þessa herferð. Um hauslið 

eplir líðindi þessi hélt l'rajanus keisari til Sýrlands, og var þar 

um veturinn. |>ar varð hann veikur og vildi þá halda heim til 

Rómaborgar, en komst eigi lengra en lil Selinus í Kilihiu. þar 

andaðist hann G2 ára gamall, 117 árum eptir Kristsburð. 

ÆUus Hadrianus, samlandi Trajans og frændi, tók keisara- 

dóm eptir hann og stýrði 'Rómaveldi uin 2i ár (117—138). 

Ilann var að vísu ekki þeim miklu mannkostum búinn sem Tra- 

janus hafði verið, því bæði var hann nokkuð hégómagjarn, og 

eigi laus viö austurlenzka lijálrú, enda grimmur ef svo bar undir, 

og lét taka nokkra ágæta menn af lífi fyrir iitlar sakir; en þrátt 

fyrir þessa galla var hann einhver hinn starfsamasli og nýtasli 

keisari með Rómverjum. Einkum höföu skattlöndin gott af ár- 

vekni hans og stjórnsemi; hann fór ura alt ríki sitt, opt fót- 

gángandi og fámennur, og leit eplir öllu. Alstaðar setti hann 

þarfar slofnanir á fót, bygði nýjar borgir, t. a. m. Eadrianopolis 
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í |>rakíii (Adrianopel), hresti við og prýddi hinar fornii, einkiim 

Ápenuborgf er hann haföi niiklar mætur á, sem fornu höfuðbóli 

vísindanna. Hadríanm keisari lél laiis þau !önd öll, erTrajanus 

Iiaföi unnið fyrir austan Eufrat. Á Bretlandi lét hann og laust 

það land, er liggur fyrir norðan Solway-fjörð, (sem enn skilur 

England frá Skotlandi), og lét hlaða 16 mílna lángan grjótgarð 

þaðan og austur í Tynejlját. f>að er fyrir sunnan Norðymbra- 

land; sér enn mcrki til garðsins, og er kendur við Rómverja. 

Uadríanus vildi eigi auka rikið að löndum, en verja hitt því bet- 

ur, sem hann hélt eptir, og halda þar góðum friði og sljórn, og 

þaö tókst honum hvorttveggja. Valla mátti heita, að ófrið bœri 

að höndum í hinu víðlenda Rómaveldi um hans daga, nema á 

Gyðíngalandi. Gyðíngar höföu aldrei verið tryggir, hvar sein þeir 

voru, síðan musteri þeirra var lagt í eyði á dögum Títusar, og 

þeir hraktir brott frá Jórsölum. Meðan Trajanus sat að ríkjum, 

gjöröu þeir óspektir hér og hvar og ollu manndrápum, cn vorii 

jafnharðan bæidir niður nptur. Kú hlupu þeir aptur upp til ó- 
friðar á dögum Iladríans, er hann lél reisa nvja borg á rústum 

Jórsala og kalla Ælía Capitólmay og gjöra þar Júpítershof, sem 

musteriö haföi áður staðið. Gjörðist sá maður fyrirliði Gyð- 

ínga, er hét Bar~Chochba, og þóttist vera sannur ðlesstas. í 

þeim ófriöi féliu margar þúsundir Gyðínga; voru þeiralveg rcknir 

hrott úr hinni nýju borg, er síðan fekk aptur hið forna nafn 

(Jerúsalem). |>ví nœr öWJttdea lagðistþá íeyði; Gyðíngar tvístr- 

uðust enn meir en áður út um heiminn. 

Ilin síðustu ár æfi sinnar þjáðist Iladrianus keisari mjög af 

sjúkdómi, og var þá ákaflega vanstiltur. ilannvar barnlaus, eins 

og Tríijanus hafði veriö, og kaus sér í sonar stað og til cptir- 

manns þann, erhét Títus Antóninus. Lillu síöar andaðist iJarfri- 

anus keisari eptir miklar þjáníngar (138 e. Kr.). 

Titus Antónínus tók þá við ríkisstjórn (138—161), og er 
almenl nefndur Aiitóninus Pius (þ. e. hinn ættrœkni), að líkind- 

iim fyrir þá sök, að hann fekk komið því til leiðar, beintá móti 

fyrirællun ráðsins, er á hinum síðustu árum Iladríans hafði snú- 

izt í móti honum, að tilskipanir hans skyldu standa í fullu gildi, 

og honum veitast guðdómlegur heiður, eins og venja stóð til. 

Antónínus Píus var mjög líkur Títusi í skapi, hinn bezti og ást- 

sælasti maður, leitaðist við með mildi og spekt að bœta hag þegna 
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sinna, selli góð lög, er jafnvel vernduðii bœði þrœla og krislna 

menn í ríkinu. Svo fór mikið orð af rÉltdæmi hans, að ýmsar 

úllendar þjóðir lögðu vandamál sín undir iirskurð hans. Hann 

tók sér Marliús Aureltus i sonar stað og andaðist 73 ara gamall 

(161 e. Kr.). 

Kom þá til ríkís Mnrliús AurelíúSj er tók sér nafnið An- 

tomnus eplir fyrirrennara sínnm (161 —180); hann varspekíngur 

að viti, og fyrir því er liann nefndur filosofus (spekíngur); hann 

tók sér þnnn til samstjórnarmanns, er Lúcius Verus hét. Markús 

AureHus var hinn mesti ágætismaður, fylgdi lærdómssctníngum 

hinna nstn7iesku<* spekínga, oggengdi sljórnarstörfum sínum með 

hinni mestu alúð og dugnaði, þótt hann væri mjög hneigður til 

vísinda og gæfi sig við ritstörfum; er og til eptir hann ritgjörð, 

er heitir: hugleiðíngar um sjálfan sig. Á hans dögum komii 

ýms vandræði að höndum (drepsott, hallæri, stríö), og gafst keis- 

aranum þá færi á að sýna dugnað sinn og manngæzku. Fartar 

gjörðu um þær mundir árásir á Sýrland, og sendi Markus Aure- 

líus samstjórnarmann sinn þángað, en hann var líttnýtur maður 

og lagðist fyrir í Antiókíuborg í sœllífi, en Auííí/i/s Cassíus, 

hershöfðíngi hans, vann á meðan Mesópotamíu og lagði Selevkíu- 

borg í eyði. f>á er hcrliðið kom heini nplur iir styrjöld þessari, 

flutti það drepsólt mikla með sér lil Ítalíu, og í sama mund 

(166 e. Kr.) hófu þjóöirnar fyrir norðan Ítalíu áhlanp mikið á 

ríkið; vestir og voðalegastir þeirra voru Marka^nenn; þeir brut- 

ustsuöur yfir Dóná og fóru herskildi yfir lönd og lýði. Markús 

Aurelíus barðist við þá í mörg ár; á því tímabili dó Verus (169 

e. Kr.); veitti ýmsum betur, en þó fór svo að lyktum, að keis- 

arinn bar hærra hlut og samdi frið við þá. Uin það leiti komu 

þau tíðindi austan af Sýrlandi, að Avidius Cassius, sá er fyr var 

nefndur, hefði hafið þar iippreist og vildigjörast konúngur. Keis- 

arinn brá þegar við og fór aiislur þángað, en þá var Cassíus 

fallinn, og ófriðniim var þegar lokið. Keisarinn gaf öllum mönn- 

um upp sakir, sem verið liöfðu í vitorði með Cassíusi, og sýndi 

þannig mildi sína, sem hans var venja til. Keisarinn friðaði 

síðan þjóöirnar þar eyslra og gjörði þar ýmsar fyrirskipanir, og 

hélt að því búnii til Ilómaborgar. Markamenn gjörðu þvi næst 

uppreist að nýju; að tveim árum liðnum var keisarinn kominn 

norður þangað til móls við þá, og Comjnódus soniir hans með 
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honum. Rómverjar fengu sigur, en á þeirri herferð andaðist 

MarMs Aurelius i borg þeirri, er Vindobona (Wien) hel, aðrir 

segja í Sirmiumj Í80árum eplir Kristsburð. Keisaran skorli Ivo 

vetnr í sexlugt. 

Nú hefir iim stund verið sagt frá því tímabili í sögu Ilóm- 

vcrja, er þykir verið hafa eitl hið bezta og blómlegasta. Frá 

því Domizianus keisara leið og til þess, er hér var komið, 

eður um 84 ár, höfðu 5 keisarar setið að völdum, liver öðrnm 

vitrari og betri. Að því leiti, sem þeir gátu viðgjört, leiö því 

Rómaveldi vel. Margar þjóðir og mjög ólíkar í lund og hátla- 

lagi, veslan frá Allantshafi auslur að Eufrat, noröan frá Skollandi, 

Rín og Dóná suður að Afríku öræfum, lifðu í friði og spekt 

hver við aðra, og lulu allar einum og sama höföíngja. Ávextir 

friðarins lóku góðum þroska: akuryrkja, iönaður og verzhin; á- 

gætir þjóðvegir lágu víðsvegar um löndin og gjörðu samgöngur 

greiöar; kaupmenn sigidu um höfin fram og aptur, ugglausir 

fyrir víkíngum, því að þeirra heyrðist hvergi geliö. Jafuhliða 

hinum stóru borgum suður og auslur, rísa upp nýjar og skraut- 

legar borgir norður í löndum, þar sem áður voru engar t. a. m. 

Ágiista Trevirorum (Trier), Mogontiacum (Mainz), Ágúsla VindC’- 

licorum (Augsburg), Sirmium við Sáeifi í Pannóníu o. m. fl. þá 

voru ýmsir frœðimenn uppi; þá rilaöi Tacf/vs hinar frábæru sögu- 

bœkur, Svetonius œfisögur 12 hinna fyrstu keisara, Flinius ýngri 

sendibref, Juvenalis kvæði. |>á lifnaði ogyfirgrískum vísindum: 

Flúlarli ritaði margt, og þar á meðal œfisögur nokkurra merkra 

manna, Arrían lærisveinn Epictets var heimspekíngur og sagna- 

ritari, Lúcian rilaði samrœður og hæddi bæði guði og menn, 

Fíolemœus var frægur af sljörnuspeki og landafræði, Gaíenus af 

læknisritum. Yísindin breiddust út um skattlöndin; kvæöi Hó- 

mers og Virgils voru lesiu norður við Dóná og á Rínárbökkum; 

latínsk túnga gekk um veslurlönd Rómaveidis, en grísk í hinura 

eyslra. Grísk og rómversk mentun hafði aldrei náð annari eins 

úlbreiðslu um löndin, eins og þegar hér var komið á annari öld 

eptir Krist; en hinn einkennilegi ogupphaflegi kjarni og kraptur 

hins gríska og rómverska þjóðernis var horfinn. J>ó þeir hinir 

síðustu keisarar hefðu verið hinir mestu ágætism'enn, ríkisstjórn 

þeirraviturogsterk, oghiðytra yíirborð Rómaveldis glæsilegt fyrir 

manna sjónum, þá varð samt eigi spornað við apturför ríkisins, 
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því að einveldið, eins og það var lagað, lamaöi og spiiti hinu 

innra lífsafli, anda þjóðarinnar; en andi þjóðanna ræður hinu 

ytra ástandi þeirra. Ilin krislna trú, sem breiddist meir og meir 

lU um hinn eystri hlula Rómaveidi.s, og hinar hraustu og harð- 

fengii þjóðir, er að norðan komii, og sem meir og meir gjörðust 

varðmenn hins hnignanda keisaradæmis, áttu og mikinn þált í 

því, að mynda nýtt tímabil í sögunni. 

Comm()dm (180—192) sonur Markúsar Aurelíusar tók ríkí 

cptir föÖLir sinn. Ilann var í alla slaði óhæfurtil þeirrar tignar; 

Iiann keypli ser friö við Markamenn, og ieitaöi sér fremdar í því, 

að svna líkams afl siLt, og reyna sig viö skilmíngamenn; hann 

lét kalla sig Ilerkúles; byrjaöi ríkissljórn sína eins og Neró á 

sællífi og endaði með grimd. þó þoldu Rómverjar hann yfir sér 

þvi nær um 13 ár; en þá var liann drepinn (192 e. Kr.). 

Samsærismenn þeir er ráðið höföu Commódus af dögum, 

og þar á meöal Lœtus foríngi fyrir lífveröinum, gjörðu því næst 

slaöarforsljórann (Slads Præfect) Ilclvíus Perlínax að keisara 

(192—193). Ilann hafði verið einn í öldúngaráðinu, ogvargegn 

maðtir og góður. Ráðið og hTvörðurinn samþyktust kosníngu 

haiis til keisaradóms. Hann vildi bæta aptur fjárhag ríkisins, sem 

Commódus haföi spilt, og halda lífvcröinum í skefjum, en þá 

myiTu hermenn þessir keisarann eptir 3 máuaða ríkissljórn (193). 

Upp frá þessu réöi herinn því til allrar ógæfu hverjir keisarar 

iiröu. 

þessu næst bauð lífvörðurinn keisaratignina fala bverjum 

þeim er bczt bvöi í móli. Didius Júlíanus hét einn ríkur maÖ- 

ur í ráðinu; hann varð hœslbjóðandi, og lífvöröurinn tók liann 

lil keisara. En herinn í skatllöndunnm mælti í móli, og nú vorii 

3 teknir til keisara í sama mund: Sej)timius Severus af herlið- 

inu í Íllyríu, Clodius Albinus af hernum á Rretiandi, Pescennius 

Pííger af liöinu á Sýrlandi. Septimius Severus varð þeirra skjót- 

astur að ná yfirráðum á Ítalíu, en D. Júlíanus var veginn eplir 

2 mánaða stjórn. 

Sepiimius Severus (193—211) varð þannig keisari, en þeir 

mótstöðumenn hans, Albínus og Niger mistu báðir lífið, eptir að 

hafa beðiö ósigur móti Septimíusi. Hann var harður maöur og 

grimmur; lífvörðinn, sem selt hafði keisaratignina, rak hann frá 

sér, og lók sér aðra varðmenn úr ýmsura hersveitum ríkisins; 

1 
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var nú lifvörður hans miklu fjölmennari og Iraiislari en nokkni 

sinni liaföi áður verið. Á þessu hermannavaldi sluddi keisarinn 

ríkissljórn sína, en virti öldúngaráðið að vetlugi, og lét það engii 

ráða; enda iet hann drepa 42 ráðherra, er staðið höfðu með Al- 

binusi. Upp frá þessu mátli ríkisstjórnin heita hermanna harð- 

sljórn, og líkust því sem tíðkaðist með harðsljórum austurí Asíu, 

J)ó stvröi Septimius keisari ríkinu mcð miklum dugnaði, og gjörði 

ymsar góðar og þarflegar rettarbætur, að ráði og með lilslyrk 

hinna nafnfrœgu lögvilrínga Papinians og Vipians, Keisarinn fór 

herferð móti Pörtum, og varð þeim sigursæll, og braut Ktesifon 

höfuðborg þeirra. Ilann fór og á ofanverðri æfi sinni lil Brel- 

lands lil þess að verja iandiö fyrir Skolum (Caledóniim), er gjörön 

árásir á líreta að norðan; hrakti hann Skota norður á fjöll, og 

friðaði láglendið fyrir þeim. Nokkrir sagnaritarar segja, að Septi- 

míns leti seíja lorfgarð mikinn og varnir móli Skotum yfir þvert 

land, þar sem Hadríanns keisari hafði áður selt grjótgarðinn, f 

þessari Brellandsför liaföi keisarinn sonu sína með sér; hét annar 

Bassíanus Antó^nnus^ og er jafnan nefndur CaracaUa (af gall- 

neskum búníngi sem hann bar), en annar Septimius Geta. Keis- 

arinn koinst eigi heim úr för þessari, en tók sótt og andaðist í 

Eboracum (Jórvilc nú York) á Bretlandi (211) velri meir en hálf- 

sjölugur. 

Sepiimíus keisari hafði gjört þá skipan áðiir hann andaðist, 

að þcir synir hans, Caracalla og Geta, skyldu báðir laka keisara- 

dóm eptir sig og ráða fyrir ríkjum. Nú sem hann var dáinn 

kom fjandskapur upp á milii þeirra bræðra; lét CaracuIIa drepa 

bróður sinn (212) í örmum Júliu Domnu móður þeirra, erhann 

hafði þángað flúiö og leitað sér hælis. Caracalla (211—217) 
æddi fram sem villudýr, og lét drepa alla þá mcnn, er höfðu fylt 

flokk bróður hans, eða hörmuðu afdrif þau, er hann fekk; voru 

það að sögn 20000 manna; hann lét taka af lífi Papinianus lög- 

vitríng, einúngis fyrir þá sök, aö Papiníanus vildi eigi semja varnar- 

rit um bróðurmorð. En Caracalla lét sér eigi nægja, að drepa 

ráðherra og ríkismenn, eins og harðsljórar höfðu gjört fyrirhans 

daga, heldur fór hann um alt ríkið með morðvarga sína, kúgaði 

menn lil íjár og lét drepa. Ilann hafði áður geflð öllum frjáls- 

iim mönnum víðsvegar um Rómaveldi borgmannarélt, einúngis til 

þcss að geta síðan lagt sömu skatta á þá sem hina, erþannrélt 
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liöfðii úðar einir haft. f>essi hálfæri harðstjóri vildi líkjast Álex- 
r 

ander milda, og lét kalla sig magnús (mikiil), l Alexandriu lét 

hann drepa margar þúsundir manna, fyrir þá sök, að þar liöfða 

menn ort háðvísiir um hann. Loksins lét Macrinus lífvarðarfor- 

íngi drepa Caracalla austur á Svrlandi, þá er hann bjóst lil her- 

ferðar móti Pörtum (217 e. Kr.). 

Eplir fali Caracalla tók herinn Macrinus til keisara yfir sig 

(217—218). Ilann var af lagum sligum, og fyrir þá sök vorii 

höföíngjar allir í Rómaborg honum mjög mólhverfir, enda kom 

hannaldrei þángað, meðanhann hafði keisaravöld á hendi. fess 

var lieldur eigi lengi að bíða, að hann óvingaðist við herliðið, 

bæði af því, að hann vildi viðhafa betri stjórn og reglu meðal 

þess, enáðurhafði vcrið, og svo liins vegna, að hann keypti sér 

frið við Fartn, sem Caracalla hafði œllað herför í móti. Um 

það leili var kona sú uppi í Einesaborg á Sýrlandi, er Júlía Mœsa 

hét; hún var systir Júlíu Domnu, sem áöur er gelið. Dóltur- 

sonur Júlíu Mæsu hét Bassianus; hann var sólar prestur í Emesa, 

eins og afi haus haföi verið, og var þá 14 vetra að aldri^. Mörg- 

um þótli sveinn sá líkjast Caracalla, og amma hans lét í veðri 

vaka, að hann vœri sonur hins myrta keisara. En er Macrínus 

frétli þaÖ fer liann frá Antíokkiu til móts við Bassianus; verður 

fundur þeirra skamt þaðan og lyktar svo, að Macrínus keisari 
hefir ósigur og er drepinn (118). 

IH. IIID ROMVERSKA KEISARADÆMI FÆR AUSTURLENZK- 

AN SVIP. TILDRÖG TIL SKILNAÐAR MILLl IIINS VEST- 

LÆGA OG AUSTLÆGA RÓiMAVELDlS (217—375). 

þá er Bassianus var orðinn keisari (218—222), lét hann 

kalla sig Heliógabalus {ElagabaJ) eptir sólargoði því, er hann 

hafði þjónað meöan hann var prestur. Ilann flutti stein þann 

(svarlan og keilumyndaðan), ertákna álti sýnilega mynd sólguðs- 

1) Bassíanus 
_^_ 

Júlía Domna oo Sept. Severus. Júlía Mæsa 
_I I_ 
Caracalla. Geta, Soæmis. Mammæa. 

Bassíanus (E agabal). Alexíanus. 
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ins, til Rómaborgarj með mikilli viöhöfa og setti þar í hof citt 

á Palatínhalsi. Til þess að sameina tniarbrögð Rómverja og Asíu- 

manna var túnglgyðjan {Lúna) gipt þessu nýja austangoði (sólar- 

goðinu). Voru nú í Rómaborg teknir upp hirðsiðir og viðhöfn 

Asíukonúnga; ieikarar og hárskurðarmenn fengu hin œztu em- 

bætti; alþýðan lifði við skemtanir og veizlur, en lífverðinum voru 

veittar stórgjafir til þess að hann vœri tryggur. HeUógahalm 

keisari hugöi eigi á annað en munað og máltíðir, og það með 

svo miklum firnum, að fá munu dæmi til slíks, þar á ofan var 

hann hinn mesti grimdarseggur. Eptir áeggjan ömmu sinnar 

kaus hann sér til eptirmanns frændu sinn þann, er Alexianus 

hét, og kallaði hann Alexander Severus. En bráðum óttaðist 

keisari vinsældir þessa frænda síns, og vildi fyrirfara honum. 

Lífvöröurinn varö fyrri til bragðs og drap Ueliógabal, er hann 

hafði setið 4 ár að ríkjum (222 e. Kr.). 

Alexander Severus (222—235) var 14 vetra, þá ev hann kom 

til ríkis, iMóðir hans {Mammœa) stýrði ríkinu fyrir hans hönd, 
og tók sér ráðaneyti til aðstoðar; einn af þeim ráðanautum var 

lögfræðíngurinn L7pzanus; fórhennar ríkisstjórn vel fram. AZcx- 

ander keisari var ágætlega vel viti borinn, höfsemdarmaður og 

mildur, og kom mildi hans einnig fram við kristna menn. Á 

hans dögum batnaði hagur Rómverja þó nokkuð frá því, sem verið 

hafði um undanfarin óstjórnarár. En það yíirsteig orku hins 

góða keisara, að koma stjórn á hina öfstopafullu og óeirðar- 

gjörnu herskara. Lífverðirnir héldu hinn ágæta Úlpían vera ein- 

hvern hinn mesta mótstöðumann sinn, því að hann vildi jafnan 

við hafa lög og reglu, og drápu hann að keisaranum viðstöddum, 

án þess hann gœti afstýrt því fólskuverki, eða refsað þeim, er 

það unnu. Sagnaritarinn Dió Cassius frá Nicæu, er hernum 

þótti vera siðavandur um of, hélt lífi fyrir þá sök, að hann var 

erlendis, og eigí í Rómaborg, þá tíð er hann hafði rœðis- 

mannsembæiti á hendi. 

Um þessar mundir urðu þau stórtíðindi austur í löndum, að 

persneskur maður að nafni Ardschir eða Artaxerxes, sonur Sass- 

ans, er þóttist kominn af fornkonúngum Persa, steypti úr völd- 

um Artabanusi hinuni fjórða með því nafni, Parta konúngi, og 

setti aptur á stofn í íran ríki það, er kallað var: pevsnesha 

rihið hið nýja (226). Eptirmenn þessa ÁrtaxerxeSy sem ncfndir 

15 



226 MAXIMÍNUS. GORDÍANUS. 

eni Sassanidar, lóku upp aptur og leiddu í lög hiu fornu persiiesku 

Irúarbrögö, ogkveiktu nýja orku og dáð í þeirri þjóð. Artaxerx- 

es konúngur gjörði þegar tiikall til allra þeirra landa í Asíu, er 

legið höföu undir Persa í fyrri daga. Fór Alexander keisari þá 

í móti honum og átti við hann orustur, en hver sem viðskiptl 

þeirra voru, þá urðu þó þær málalyklir, að Artaxerxes gaf frá 

sér að krcfjast landa fyrir vestan Eufrat. I>á er slyrjöldinni við 

Persa var lokið, hélt Áhxander keisari heim til Rómaborgar, en 

þar voru eigi löng setugrið fyrir hann, og varð jafnskjótt að fara 

norður til Rínar mói\ Germönum, er gjörðu harðar árásir á landa- 

mæri þar norður. Svo er að sjá sem liösmönnum hans hafiþótt 

lítið kveða að honum sem hershöfðíngja, og drápu hann þar og 

móður hans, sem jafnan var með honum (235). Tóku þeir þá 

til keisara þann mann, qv Maximínus hét frá þrakíu (235—238). 

Hann var hinn mesti hermaður og allra manna mestur og sterk- 

astur, en fráleilur allri mentun, og fyrirleit höföíngja og heldri- 

raanna siðu. Hann var grimmur við Rómverja, enda voru þeir 

honum mótsnúnir mest fyrir þá sök, að hann var útlendur og 

lítt mentaður. Ilánn kom aldrei til Italíu eða Rómaborgar, en 

styrði ríkinu þaðan scm hann sat í herbúðum sínum. Ilann 

brauzt norður yíir Rín og baröi á Germönum. Öldúngaráðið í 

Rómaborg, scm undi ílla yfirráðum Maximinusar keisara, Og 

þótli hann misbjóða sér í mörgu, tók nú hug og diig til sín og 

lýsti yfir því, að Maximínus hefði fyrirgjört keísaratign, og kaus 

menn til ríkisstjórnar í hans stað, en þeir urðu skammærir mjög. 

þá brá Maximínus við og ætlaöi til Ilulíu, en liðsmenn hans 

drápu hann á þeirri leið (238). 

I>á var lekinn til keisara sá, er Gordia^ius hét (hinn þriðji) 

(238—244); hann var barn aö aldri, en fríöur sýnum og hug- 

Ijúfi hvers manns. Hann fór herferð móti Persum, er gjörðu 

árásir á löndRómverja þar auslur. Gordíanus hafði þann hers- 

höfðíngja, er Misij)eus hét, ágælan mann, er vann sigur á Pers- 

um, en svo dó Misiþeus, og eplirmaður hans í herstjórn, er 

Filippus hét og kallaður hinn arabshi, því að hann var frá Ara- 

bíu, drap Gordíanus keisara, og komsl síðan til ríkis (244). 

Filippus keisari sat að völdum frá 244 til 249 e. Kr. A 

hans dögum; (248) var hátíð haldin í minníngu þess, að Róma- 

borg haföi þá staðið um 1000 ár. t>að cr sögn, að FiiippRS 
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keisari hafi verið maður kristinnj en hitfc er vísfcj að hann sfcnddi 

kristnina og átti bréfaviðskipti við Origcnes kirkjuföður. En ú 

dögum Ðecius keisara, er kom til ríkis epfcir Filippus(249—251), 

mœttu kristnir menn aptur grimmum ofsóknum. Decíus keisari 

féll í Mösíu á móti Gotum, seni komu að norðan og gjörðu harðar 

árásir á lönd Rómverja (251). Gallus keisari (251—253) sá, er 

eptir hann kom, keypti Gota af höndum sér, en það var að eins 

slimdar friöur og hvöt fyrir þá, að koma aptur. Gallus var drep- 

inn 253. 
Á dögiim Yahrianus keisara (253—260) og GalJíenus sonar 

hans, er fyrst siýrði ríkinu ásamt með föður sínum, og síðan 

einn (260-268), var eígi annað sýnna, en að Rómaveldi mundL 

leysast sundur og líða nndir lok. I>á herjuðu ýmsar þjóðir á 

ríkiö bæði að norðan og að aiistan, og skal þeirra hér að eins 

gelið. 

Síöan Marliamenn voru á ferðiim, hafði Rómaveldi lifclar ó- 

náðir haffc af Germönum, cn þegar hér var komiö sögunni, a 

miðri þriðju öld, tóku þeir að gjöra nýjar og frekari árásir. Á 

tímnbili því, scm þar er á milli (þ. e. frá Markúsar Aurels dög- 

um og til þeirra scm hér ræðirum) höfðu ýmsar af þjóðum þessum 

sameinað sig hver annari, og komu nii fram í stærri heildum. 

I>ær heita ýmsum nöfnum. Á milli ánna Nekkar og Main voru 

Álimcnn, milli Rínar og Veserfljóts Frahliar, milli Veser og Elf- 

unnar Saxar, Fyrir auslan Germani (er síðan eru nefndir Þjóð- 

verjar) bygðu gotneshar þjóðir, norÖan frá SJcandÍnavíu Og Eyslra^ 

saJti alt suður að Svartaliaf.; auk Vesturgota og Ausíur^oía telj- 

ast meðþeim: Gepidar, VandaJir, Búrgundar, IlerúJar, AJánar 

0. fl. Frakkar og Alimenn herjuöu á Galiíu, Alimenn fóru jafn- 

vel til Ítalíii. Gotar fóru epfcir SvartahaQ og herjuðu bæði um 

Lifclu-Asíu og Grikkland. Persar héldu veslur yOr Eufrat og fóru 

herskildi um Sýrland. GaJlienus keisari, eða öllu heldur hers- 

höföíngi hans Postiímus, varði Gallíu; VaJeidanus keisari fór 

sjálfur móti Persum, en varð handtekinn af þeim (260), og kom 

aldrei apfcur. 

GaJlienus keisari var vitur maður, en mislyndur þóUi hann og 

værugjarn; hann var hneigður til bóka og til skemtana, en seinn 

til landvarnar. Ríkinu hnignaði af harðæri og drepsótt, útlend- 

um og innlendum óvinum. f ýmsum skattlöndúm brutust hers- 

15* 
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höföíngjar lil keisaradóms, og með því að tign þcirra alli sér 

skamman alduFj iirðuþeir svo margir, að menn hafa kallað líma- 

bil þelta: ril'isár hinna 30 harös/jóra; en það nafn a hér þó 

eigi vel við. Einkum komu þá upp tvö ríki, annað í vestri, hitt 

í auslri. í Galiíu og í veslurlöndunum ríkti Postúmus; austur d 

Sýrlandi og þar í kríng réði Ódenalus öllu. Báðir þeir dóu ári fyr 

en Gallienus. Odenatus var vitur maður og dugandi og barðist 

svo hraustlega móti Persum, að kalla mátti hann bjargaði eystri 

hluta ríkisins, ogfyrir því veilti Gallíenus honum keisaratign með 
_ t 

sér. Höfuðborg Odenalus hét Pahmjra, mikil borg og auðug, 

Eplir hans dag jók drotníng hans Zenóhia, komin af Cleóputru, 

ríki það, er maður hennar hafði stýrt; hiin var hin mesta fyrir- 

takskona bæði að fríðleik og að öllu atgjörfi. GaUienus keisari 

var myrtur af mönnum sínum 268 e. Kr. 

Ilonum nœstur kom Claudius liinn annar til ríkis (268— 

270); hann hafði verið höfðíngi fyrir Dónárliðinu og stýrt því 

með miklum dugnaði. liann vann sigur á Alimönnum, erkomnir 

voru suður á Italíu; eptir það fór hann í móti Gotum, er komnir 

Yoru inn í lönd hans og höfðu óflýjandi her. Claudius keisari 

barðisl við Gota norður í ðlösíu, varð þar ógurlegt mannfall af 

Gotum, en keisarinn fekk sigur; sóU kom í lið það, ereplirvarð 

af Gotum; úr þeirri sóit dó keisarinn litlu síðar (270). Hann 

fekk viðurnefnið Goticus (hinn gotneski). 

|>á kom til ríkis AureUanus (270—275); hann varbóndason 

úr Pannóníu, en var fyrir sakir hreysti sinnar og herkænsku 

kominn í há hervöld þá er Claudíus keisari féil frá. Aurelianus 

tók þar við er Claudíus hœtti, og braut aptur til hlýðni skattlönd 

þau, er uppreist höfðu gjört, og fekk viðurnefnið: resíitutor orbis 

(viðreisnarmaður heimsins). Ilann lét Dacíu lausa við Gota, svo 

að Rómvcrjar sleptu þannig löndum fyrir norðan Dóná. En í 

löndunum fyrir sunnan Dóná bældi hann niður allar óeirðir; 

sömuleiðis lagði hann Gallíu aptur undir sig, og ríki það, er 

Ódenatus haföi yfír ráðið; lél laka Zenóbiu drotníngu höndum 

og flylja til Rómaborgar, en leggja Palmýraborg i eyði. Hann 

lét setja múrvegg um Rómaborg til varnar móti útlcndum þjóð- 

um. Síðan fór hann herferð móti Persum, og ætlaöi að hefna 

á þeim ófara Yalerians keisara, en á þeirri ferð var hann veginn 

af hermönnum nokkrum, er eigi þoldu stjórnsemi hans (275). 
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Keisarinn var fallinn, en eptir var höfuðlaus her, og þólti 

hernum vígið svo ílt verk, að hann vildi eigi ráða kosníngu, en 

bað öldúngarádiö kveða á hver verða skyldi keisari; var þá 

keisaralaust um nokkra mánuöi. Loksins var hinn aldraði ráð- 

herra Tacitus, afkomandi hins nafnfrœga sagnaritara, tekinn til 

keisara (276); hann reyndist allnýtur höfðíngi þann stulta tíma, 

sem hann ríkti, en það var að eins eitt missiri, og andaðist þá 

annaöhvort af gremjii eöa af mannavöldum, að því er sumir 

segja (276). 
Eptir lát Tacitusar tók hcrinn á Sýrlandi Aurelius Fróbus 

til keisara, og rádið i llóm lagði á samþykki sitt. Fróbus keis- 

ari (276—282) var af bændastélt iir Pannóníu eins og Claudius 

annar og Aurelían, Ilann var ágætur höfðíngi, vitur maður og 

mildur, og hinn nicsti hermaður. Ilann rak Germani út úr 

Gallíu, er þángað höfðu brotizt jafnskjótt sem Aurelíans misti 

við. Keisarinn lét eigi þar við sitja heldur sótti þá sjálfa heim, 

og herjaöi norður yfir Rín, til þess er Germanir beiddust friðar. 

Af sífeldum ófriði og drepsóllum var Rómaveldi út við landa- 

mœrin oröið mjög mannfátt og niðurníU. Keisarinn vildi bæta 

þaulönd aplur, og selti þángaö menn úr öðrum þétlbýlli sveituni 

til að yrkja löndin að nýju; þannig flutti hann marga af Gepídum 

og Frökkum austur að Dóná, og fekk þeim þar bústaöi. En 

sagan segir, að Frakkar hafi eigi fest þar yndi, og fengið sér 

skip austur við Svartahaf; héldu síðan suður um haf, út um 

llellusund {UeUes'pontus)^ vestur um Miðjarðarhaf, og alla leið 

norður með löndum til Rínárósa og heim til œltjaröar sinnar. 

Fróbus keisari var hinn mesti umsýslumaður í n'ki sínu og vildi 

öllu hrynda í lag; hann lét reisa ogviðrélta margar borgir, sem 
annaðhvort eigi höfðu áÖur verið lil, eður eyddar í óíViði. Ilanu 

lét herskara sína flytja vínviö og planta í Gallíu og á Pannóníu, 

og þannig aftaka bann það, er Domizíanus keisari hafði gefið 
gegn vínviðarplantan í skaltlöndunum. pað má því þakka ráð- 

stöfun Próbusar hin úngversku vín og Rínarvínin; hann lét og 

hermenn sína starfa að mýraþurkun og brúagjörð og vegabótum, 

0. s, fl. Fn að slíkum störfum geðjaðist hinum ofstopafullu her- 

mönnuni ekki. f>eir vildu heldur vinna níðíngsverk og myrtu 

keisaraun (282) skamt frá Sirmíumy þar sem hann var fæddur. 

Lífvarðarforínginn Carus varð þessii næst kcisari. Ilannvar 
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hcrmaðiir mikill; Jiann fór herferð móli Pcrsnm, og vann sigur 

á þeim og komst austur yfir Tígris, en dó snögglega (283); sumir 

segja að lopteldur dræpi hann, en aörir, aö hannandaðist i sólt, 

cða væri drepinn af mannavöldum. 

Synir Carmar hetu Númeríanm og Carinus, og erfðu ríkið 

eptir föður sinn. Ein fyrri var gott mannsefni, en var veginn 

af tengdaföður sínum Apei\ að ári liðnu (281). Ilinn síðari var 

drepinn ári síðar (285), og þá kom sá maður til ríkis, er Díó- 

clezíanus hét, 

Díóclezianm keisari (285—305) var leysíngjason og œttaður 

frá Dalmazíu, en afbragösmaður að vitsmunum og dugnaði, og í 

siimu ekki ólíkur því, sem Ágústus keisari hafði verið. Ilann 

slýrði ríkinu með miklum skörúngsskap, og reyndi að eyða öll- 

um þeim menjum, er eplir voru hjá þjóðinni og mintu hana a 

þjóðvcldið. þar af kom það, aö llómahorg varð upp frá þessu 

að eins að nokkru leiti aöseturstaður keisarans. Díóclezíanm 

saflengstum í Niliómedíu í Biþyníu; hirð keisarans og hirðsiöir 

ailir voru sniðnir eplir því sem tiðkaöist hjá konúngum í Asíu; 

keisarinnlet menn kvcðja sig meö knéfalli áður menii mælti tala 

lil hans; hann bar einkennilegan klæönað og mjög skrautlegan. 
En á þenna hált gal keisarinn haldið hinum iippvöðslumikla líf- 

verði í skefjum, og komið aptur reglu á margt í ríkisstjórninni. 

IIiö víölenda ríki og hin margbrolna ríkisstjórn var erfiðari 

en svo, að einn maður gæti aðdugað, einkum þegar þar á bœlt- 

ust árásir útlendra þjóða, sem allajafna gjörðust nærgöngulli 

Rómaveldi og háskalegri. Fyrir því tók Dióchzianm það til 

bragðs, er síöan haföi hin mestu ahrif á kjör ríkisins; liann tók 

mann til að síýra ríkmu rneð sér, Díóclezíanuskaus þann mann, 

er ðlaximianus hét, sér til samstjórnarmanns, og setti hann yfir 

vesturhluta ríkisins; hann var og af lágum sligum og allmikill 

hermaðtir; skiptu þeir nú með sér bœði friöarstörfum og ófriöar, 

og hugðu á þann hátt, að geta sljórnað ríkinu með meiru fylgi 

og fjöri en einum var unt. þeir tóku sér tignarnafn og nefndist 

hvortveggja Ágúsíus, f>egar nú keisarar voru orönir tveir, varð 

kostnaður allur meiri og skaltar þýngri; tóku menn þá sumstaðar 

að kvarta um þúngar álögur; leiddi það til þess, að keisararnir 

tóku sér, hver sinn aðstoðarmann cða undirkeisara, og kölluðu 

þá Cœsara; skyldu þessir stýra ríkinu með þcim og erfa það að 
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þeim dauðiim. Vildi Djoclezíaniis með þessn lioma á löglcgiim 

ríkiserfðum, og tryggja alla stjórn, svo að ýmsir hersiiöfðíngjar 

gætu eigi brotizt til valda, er keisarinn félli frá, eins og áðiir 

hafði tíökazt ogvaldið svo miklum óeirðum. Annar þessara Cæs- 

ara hét Comtanzius Chlorus^ ágætur maður, og kominn af Clau- 

díusi keisara öðrum, hinn hét Gahrius, œttsmár maður úr Dacíu, 

harður og hrokafullur. Skiptu nii þessir 4 keisarar þannig lönd- 

iim raeð sér, að Comtanzius hlaut Spán, Gallíu og Bretland; 

Galerius Grikkland; Maximianus Italíu og Afríku; Diódezianus 

austurlönd. Aðseturstaðir þeirra voru Nihómedíaj Sirmium, Me~ 

diólanum og Ágiista Trevirorum. En þrált fyrír þetta var þó 

ríkið eitt sem áður og óskipt. Dióclezíanus askildi sér hin æztu 

yíirráð, og hans boði og banni var alstaðar gegnt. Um þessar 

mundir fór Galeríus herferð móti Persum og varð svo vel fram- 

gengt, að hann tók af þeim alla Mesópolamíu og lönd fyrir aust- 

an Tígris. Constanzíus var og sigursæll vestur í sínum löndum, 

og vann aptur Bretland undir Rómaveldi, eptir að sá raaður, er 

Carausius hét, hafði verið þar einvaldur um 7 ára tíma. 

Diódezianus keisari var mótfallinn kristnum mönnum; hon- 

um þóttu þeir mynda einskonar ríki í sínu ríki; þó var það eigi 

fyr en á ofanverðum dögum hans, að Galeríus kom honum til 

að leggja blátt bann fyrir helgihöld þeirra (303 e.Kr.), og fylgdu 

því banni hinar grimmustu ofsóknir. Constanzíus, er var hinn 

mildasti höfðíngi, afstýrði þeim ofsóknum í löndum þeim, er hann 

átti yfir aö ráða. 

Árið 305 lagði Diódezianus keisari niður völdin, og var þá 

sextugur að aldri; flutti sig til Salónahorgarj skamt þaðan, er 

hann var borinn og barnfæddur, og settist þar um kyrt, sem i 

helgan stein. 3Iaximia7ius gjörði slíkt hiÖ sama, þó honum vœri 

það ekki Ijóft. f>á urðu hinir (yfirkeisarar): Galcrius í 

hinum eystri hluta, og Comtanzius i hinum vestri. Galeríus, 
sem var ójafnaöarmaður, þóttist nú einvaldur yfir öilu Rómavcldi 

og fór þvi einu fram, sem honum s^'ndist, an þess að leita ráða 

eður samþykkis lija Constanzíusi samstjóra sínum, þannig iitnefndi 

hann tvo menn til undirkeisara, án hins vilja; þeir hétu Maxi- 

minus Daza og Severus, En er Constanzíus andaðist árið 30G, 

flýði sonur hans Constantinus (er síðar varð svo frægur), ervcrið 

hafði í einskonar gislíngu hjá Galeríusi, vcstur til liðs þcss, cr 
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faöir lians hafði slýrtj og var þar lil keisara tekinn. Kom það 

Galerfusi mjög á óvart, cn treyslist þó eigi, að etja kappi við 

Gonslantín, og samþyktist það, að hannyrði undirkeisari (Gæsar). 

Kom það einkum til af því, að þá var ófriður míkill á Ítalíu, er 

Maximianus hinn gamli hafði brotizt þar aptur til ríkis, og með 

honum Maxenzíus sonur hans. I þeim óeirðum féll Severus 

undirkeisari. Tók þá Galeríus þann til nndirkeisara í hans stað, 

er Licinius hét. Vorii nú þannig 6 keisarar yfir Rómaveldi 

{GaJeríus, Maximínus Dazaj Constantínusy MaximianuSy Maxen-- 

zíus og Licimus). Sáþeirra, er fyrstur týndi tölunni, var Maxi- 

míanus. J>ar varð ílla með þeim feðgum, því að Maximíanus 

flýði fyrir syni sínum og á náðir Gonstantínus keisara, er átti 

Faustu dóttur hans. En er Gonstantínus var heiraan farinn, vildi 

Maximíanus hrjótast þar til valda ogjafnvel drepa tengdason sinn. 

Á því bragöi féll hinn gamli seggur og var drepinn (310). Ári 

síðar dóGaleríus; löndum hans skiptu þeirLiciníus og Maximínus 

Daza: hinn fyrnefndi fekk Europulöndin, hinn síðari þau í Asíu. 

Voru keisarar þá 4 uppi. 

En eigi stóð friðiir lengi milli þessara manna. Gonstanzía 

systir Gonslantíns giptist Liciníusi, og urðu þeir magar allmiklir 
vinir. Dinsvegar bundu þeir Maxímínus og Maxenzíus félagskap 

með sér; voru þeir báðir hinir mestu harðstjórar og óvinsælir, 

og urðu bráðum að lúla þeini Gonstantínusi. þau lirðu œfilok 

Maxenzíus að hann druknaði í Tífur, er hann flýði fyrir Gonstan- 

tínusi (312), en Maximinus beið ósigur árið eptir fyrir Licíníusi, 

og drap sig síðan á eitri. 

IVú Yoru þeir mágar ConstaJitinus og Licmzus tveir eptir í 

tigninni, en urðu þegar á næsla ári sundurþykkir. í þeim við- 

skiptum þröngvaði Gonstantínus rnági sínum til að láta laus við 

sig flest af löndum þeim, er hann réð fyrir í Europu, og sömdu 

þeir þannig frið með sér. Stóð svo um 9 ár. fá laust aptur 

upp ófriðnum og fekk Gonstantínus sigur, en Licíníus þág líf 

og grið, en var þó skömmu seinna af dögum ráðinn (324). 

Constantínus mikli. 

Fyrst hafði Constantínus haft yfirráð yfir fjórðúngi ríkisins 

um 6 ár, síðan stýrt því hálfu um 12 ára tíma; nú var hann 

cplir öll þessi stórvirki orðinn cinvaldur yfir öllu Rómaveldi, og 
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var það síðan til dauðadags. Sigur Conslantínusar keisara er 

einkuni merkilegur orðinn fyrir þá sök, að það varð einnig sigur 

kristinnar trúar. Frá því, er Constanlínus kom fyrsl lil ríkis, 

haföi liann jafnan verndað kristna menn; en á herferö sinni móti 

IMaxenzíusi (312) cr sagt, að hann hafi séö krossmark á himni, 

og eptir þá vilran lét hann selja krossmark í merkjablæur sínar, 

og trúðii menn hans, að því mcrki fylgdi sigur. Árið eplir að 

hann sigraðist á Maxenzíusi gaf hann fult trúarbragðafrelsi öllum 

þegnum sínum, hverrar Irúar sem þeir voru. En síðan veiiii 

hann kristnum mönnum ýms rétlindi fram yfir heiðna menn; að 

hans boði skyldu 7 dagar vera í viku hverri, og sunnudagurinn 

almennur hvíidardagur; hann lét loka mörgum bofum og brjóta 

sum, en pjöra kirkjur. |>ó lét hann sjálfur eigi skýrast fyr. en 

lillu fyrir dauða sinn. 

Upp frá þessu varð hin krisfna kirkja sem einn þáttur í 

stjórn ríkisins. |>rátt fyrir allar ofsóknir álti hún nú marga á- 

hángendtir um all ríkið og var komin á faslan fót. Sljórnendur 

og kennendur bennar voru nefndir bishupar, prestar, djáhnar; 

og einu nafni bétu þeir hlerhar, til aðgreiníngar frá öðrum mönn- 

uni, sem eigi höfðu kirkjulegt embætti á hendi, og kallaðir voru 

leihnienn. Aðgreiníng milii þessara tveggja flokka varð síðan 

miklu meiri þá er lengra sótti fram. Klerkar fengu nú fastar 

tekjur; kirkjnm var ieyft að eignast Jarðir, og öOáruin síðar, en 

hér var komið, átlu kirkjur tíunda hlutann af öllu Jarðagózi. 

Löngu fyrir daga Constantínus mikla hafði talsverður ágrein- 

ÍDgur komið fram í lærdómssetníngum kristinna manna; ýmsir 

trúarbragðaflokkar böfðu myndazt og risið upp t. a. m. Gnostihar 

og 3Ianihear. IJvorirtveggJa þessara blönduðii trúarbrögðum 

austurlanda saman við hina kristnu trú. Á dögum Constanlín- 

usar hófst áköf deila um eðli Krisls milli Alexanders biskups í 

Alexandríu og Ariusar prests, og urðu svo mikil brögð að því 

stríði, að keisarinn skarst í málið og st^ndi til kirkjuþíngis í 

Nicœaborg (325); er svo sagt að þar kæmu saman 300 biskupa. 

Sá liét Athanasíus, er bezt fylgdi biskupi gegn Aríusi. Á því 

þíngi var lýst yfir því, að Aríus færi með viliulærdóm, og varð 

hann útlægur; þó hneigðist keisarinn síðar að kenníngu Aríusar. 

Smámsaman fór andi krislinnar trúar að hafa áhrif á lög og 

lagasetníngu. fannig voru leikar skilmíngamanna af teknir, svo 
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var og bannað að bera út börn, o. íl. I>ó er það eigi þannig 

að skilja, að luigir manna og siðir hafi alment mýkzt eður baln- 

að þá þegar, þó að kristni gjörðist almenn út um löndin. Og 

svo ersagtum sjálfan keisarann, að hann væri í mörgu heiöíng- 

legur í skapi, og ekki lýsti það kristilegu luigarfari, er hann iet 

drepa Liciníus í trygðiim, eða Crispus son sinn epiir fyrri konu 

sína, efnilegasta únglíng, þar að auki seinni konu sína Faustu, 

og fleíri menn. En alt um það var Constantínus keisari hinn 

merkasti maður og afrekaði margt og mikið golt, og fyrir öU 

þau afreksverk, er hann gjörði sem keisari, hefir hann fengið 

viöurnefnið: hinn mildi, Hann varði ríkið hreystilega fyrir árás- 

um lUlendra þjóða; hann kom einveldisstjórninni algjörlega á 

iim ríki silt eptir þeirri stefnu, sem Díóclezíanus hafði byrjað. 

I llómahorg liföi enn endurminníng þjóðsljórnar og heiðni, þess 

vegna þótti Constantínusi sá staður ekki lengur vel fallinn til 

aðsetu fyrir sig; ófriðar var og síður að vænta þar vestur enhið 

eystra; en keisarinn varö að vera þar nálægt sem ófriðar var 

helzt von. Fyrir þá sök litaðist Constantínus um eplir nvju höf- 

uöbóli handa sér. Hann kaus lil þess borg þá, er hét Bxjzanzí- 

um; enda málti þeim stað margt til ágætis telja. Árið 330 var 
ákveðið, aö þar skyldi vera aðalborg og aðsetur keisarans; breylli 

Constantínus þá nafni hennar og kallaði Róm hina nýju, en ept- 

irkomendur hans Constantínópel (Constantínsboi’g), og heitir hún 

svo enn í dag. Borg þessi magnaðist á skamri stundu svo mjög, 

að hún gat staðið jafnfætis Alexandríu eða Anliokkíu, og er tím- 

ar liðu fram jafnazt viö Rómaborg sjálfa. Constantínópel fekk 

sömu forréttindi sem Rómaborg haföi haft; þar var skipað nýtt 

öldúngaráð; þar var fjölmennur skríll, er lifði á kostnað als 

ríkisins. 

Constantínus keisari skipli ríki sínu í 4 umdœmi {Prœfec- 

turœ): Austurheim (skattlöndin í Asíu, Egyptaland og J>rakía), 

ílhjricum (Grikkland,. Makedonía, Mösía), Ítalíu (með löndum 

fyrir sunnan Dóná og meiri hluta Afriku), og Galliu með (Bret- 

landi, Spáni og Mauritaníu). Yfir hvert umdæmi skipaði hann 

einn umdœmisstjóra (Præfect). Síðan á dögum Hadríans hafði 

foríngi lífvarðarins (prœfectus prœtorio), ásamt hervaldi því, er 

hann hafði, einnig verið æzti dómari; enda höfðu frægustu lög- 

vitríngar haft það embætti á hendi t. a, m, Úlpíanus. þeirhöfðu 
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htn’ um bil haft sama vald á hendi sem Stórvezíi’inn hjá Tyrkj- 

um. fessu breylti Constantíniis alveg. Jiessir nýju umdæma- 

sljórar höföu engin hervöld, heldur að eins yfirstjórn í borgara- 

legum máicfnum, en þau völd voru mikil. feir voru einskon,ar 

jarlar. Yfir herinn setti Constantínus sérstaka menn; þeir hétu 

magistri militum (hermeistarar, herforíngjar); undir þeim stóðu 

comites og duces (greifar og hertogar, en í alt annari þýðíngu 

en seinna á tínuim), en alia setti keisarinn þessa skör lægra en 

hina œztu embæltismenn borgaralegra málefna. Lífvörðinn af 

tók hann í þeirri mynd sem hann haföi verið, þó keisarinn að 

vísu heföi varðmenn um sig; og herinn var hafÖur í minnimet- 

um en áöur; viidu því fáir Rómverjar verða hérmenn, en tala 

þeirra útiendínga fjölgaði dag frá degi, sem gengu í herþjónustu 

keisarans. INæsta sér hafði keisarinn 7 ráðgjafa, er gengu hon- 

um dagiega til handa, og höfðu ýms störf með aö fara einkum 

við hirðina; undir þá þjónuðu aptur ýmsir embætlismenn; alt 

var samiö að siöum austurlandakonúnga, og hið ríkasta einveldi 

drotnaði hvervetna. 

Constantinus mihli andaöist 337 e. Kr., er hann hafði fjóra 

vclur um sextugt, en ættmenn hans liföu þá margir eptir; fyrst 

synir hans 3, er hann átti með Faustu seinni konu sinni: Con- 

stantínus, Constanzíus og Constanz] þar næst hálfsystkyni hans 

(af síðara hjónabandi Constanzíus Chlórus), og í þriöja lagi börn 

þeirra. En íóeirðum, sem urðu í Constantínópel litlu þar áeptir, 

fækkaði þetta frœndalið svo mjög, að eigi urða lífs eptír nema 

þeir bræður, Constanlíns synir, og 2 brœðrúngar þeirra, Gallus 

og Júlianus, og þá börn að aldriL feir bræður skiptu nú ríki 

föður síns milli sín þannig, að Constantínus fekk Gallíu umdœmi 
r ^ 

(Præfectur), Consíaíisiws Austuiiönd, Constanz Italiu og lllyrícum; 

þeir voru íHir menn og ógegnir og urðu bráðum ósáttir sín í 

milli; Constantínus og Constanz féllu, en Constanzíus náöi yfir- 

1) 
Constanzíus Chlorus oo l.Helena. 2.Theódóra stjúpd. Maximíans. 

1. Constantinus mikli 2. Constanzía. 2. Júlíus Constanzíus 
c/:> 1. Mamerlína 2. Fausta 09 Liciníusi_| 

__1_Gallus. Júlianus 

1. Crispus. 2,Constantinus. 2.Constanzius. 2.Constanz. 
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ráðum yfir öilu ríki föður síns 353. Hann tók Gallus frænda 

sinn ser til aðstoðar í stjórninni, en Gallus reyndist ílla og var 

drepinn, og við sjúlfl lá, að Júlianus færi sumu leið, en það 

varð þó ekkl. Eplir að Júlíanus hafði dvalizt um hríð í Aþenu- 

borg og stundað þar vísindi af miklii kappi, setli Constanzíus 

hann lil undirkeisara á Gallíu (355), því að hann þótlist þá eigi 

geta einn aðstaðið, er ófriður stóð fyrir dyrum. Um þær mundir 

er Júlíanus tók viö yfirstjórn á Gallíu, herjuðu Alhnenn og 

Frákkar þángað í land oggjörðu hin mestu landspjöll. Júlíanus 

átti stórorustu við Alimenn hjá Argentóratum (Strassborg), og 

hrakti þá norður yfir Rín; fór síðan margar herferðir noröuryfir 

fljótið, og reyndist ágœtur hershöfðíngi. Ilann sat lengstum í 

borg þeirri, er þá hét LiUezía Parisiorumj en nú heitir ParíSj 

og stýrði ríki sínu af hinni niestu snild, og varð hvers manns 

hugljúfi. En er Constanzíus varð þess vísari, lék honum öfund 

á um vinsœldir Júlíans, og bauð honum að senda frá sér megin- 

hluta hersins til Austurlanda. Ilerliðið vildi eigi skiljast við Júlí- 

anus og tók hann til keisara yfir sig. Varð Gonstanzíus þá œfa- 

reiður og vildi engum málum miöla, en hélt með her manns til 

móts við Júlíanus; á þeirri leið dó Constanzíus (3G1 e. Kr.). 

Var nú Júlíanus tekinn til keisara yflr alt Rómaveldi (361 

—363). Ilann var mjög ólíkur þeim Constantínssonum, frænd- 

um sínum ; hann varviturmaður oghafði lagt mikla stund á gríska 

heimsspeki, var sjálfur rilhöfundur og unni fornum vísindum og 

fornri manndygð, en hataði ófrelsi og haröstjórn, austurlenzka 

hirðsiðu og sællífi, starfsmaður var hann óþreytandi, og í öllu hinn 

ágætasti maðurnema í því, er trúarbrögðin snerti. Honum virtist 

sem Rómaveldi hefði hnignaö fyrir þá sök, að það vanrækti Irú 

forfeðranna; hann sá að siðir hinna kristnu manna samsvöruðu 

eigi kenníngu þeirra; keisararnir, verndarmenn kristninnar, voru 

grimmir og vélafuliir; hann hafði reynt svo mikið ílt af þeim, 

mist frændur og vini af þeirra völdum, og sjálfur að eins haldið 

lífi. Um alt þetta kendi hann hinni nýju trú, kristninni, sem 

kenna málti ókostum mannanna sjálfra, og í því var villa hans 

fólgin. Uann einsetti sér því að hefja aptur til fornra valda og 

vegsemdar hina fornu trú, heiðnina; þó ofsótti hann eigi bein- 

línis kristna menn, en setti þá hjá í öllu og gjörði gis að þeim, 

en veiiii lieiðnum mönnum ýms rétlindi; jafnvel Gyðíngatrú tók 
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hann fram yfir hina krislnu. Fyrir þá sök hafa krislnir rithöf- 

undar borið honum ílla sögu, og gefið honum viðurnefnið: 

Aposlata þ. c. hinn frafallni (frávillíngur). Sagnarilarinn Amjni^ 

(inus MarcelUnus, er var samlímis honum, hefir bezt og réttast 

um hann ritað. Eitlafþví sem JwZianws keisari vildi framkvæma 

og vinna sér til frægðar var að fara herferð móti Persum, eins 

og Alexander keisari forðum, og leggja þá undir sig. Safnaði 

hann nú miklu liði og hélt aiislur og barðist við Persa og vann 

sigur; hann komst austur yfir Tígris, en skorti vislir, er lengra 

dró inn í landið, og varð aö snúa aptur. Persar eltu hann með 

miklu liði, en keisarínn baröi þá af höndum sér. f>á var það 

einhverjii sinni að hann rak flóltann og var hlifarlaus, en liælti 

sér mjög sem hann var jafnan vanur; varð hann þá sár og af 

því sári dó hann 32 ára gamall (363 e. Kr.). Ilerinn tók til 

keisara yfir sig herforíngja þann, er Jóvíanus hét. IJann samdi 

frið Yiö Persa og lét laus ýms lönd þar eyslra. Ilann var krist- 

inn og veitli kristnum mönnum aptur þau réttindi og hlynnindi, 

sem þeir höföu mist á dögum Júlíans. Kristnin tók aptur að 

rétta við, en heiðninni hnignaði. Jóvianus keisari komst eigi 

alla leið heim til Constantínópel og dó í Lillii-Asíu (364), Kaus 

herinn þá til keisara Valentinianus hinn fyrsta, hraustan mann 

og hergjarnan frá Pannóníu. Ilann stýrði ríkinu frá 364 til 375 

e. Kr., og tók sér til samstjórnarmanns (Ágústus) Valens bróður 

sinn, og skipaði hann yfir Auslurlöndin, Valens keisari hafði 

eigi dugnað bróður síns; þó var ríkisstjórn þeirra bræðra allgóð 

í mörgu. Valeiitiníanus varði ríkiö hraustlega móti Alimönnum 

og öörum Germanaþjóðum, er herskiidi fóru suöur yfir Rín; en 

Theódósius hershöfðíngi hans rak FZcZa og Skota út úrRretlandí, 

er gjört höfðu árásir þángað norðan úr Caledóniu (Skotlandi). 

Valentinia7ius keisari dó 375 e. Kr.; tóku þá synir hans, Grazi- 

anus og Valentinianus annar, ríki eptir hann, og voru á únga 
aldri; en Valens keisari sat þá enn að völdum í sínu riki. 

IV. þJÓÐABYLTÍNGIN MIKLA. 

Theódósfus niikli. 

Vér höfum séð að suðurþjóðir Európu höfðu um margar 

aldir haft fasta bústaði, apturþar á móti höfðu hinar aðrarþjóð- 
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ir norðiir í álfnnni verið á sífeldii reiki fram og aptur, en þau 

feröalög þeirra eni oss að mestu leili ókunn. Af þjóðum þeim, 

sem bygðu miðbik norðurálfunnar, gánga Keltar fyrslir út úr 

nállmyrkri fornaldarinnar og koma fram í dagsljós sögunnar. 

I>eir höföu oplar en einu sinni komið hópum saman suður um 

fjöll og svnt mentun suðurþjóðanna í Ivo beima; en jafnan hafði 

mönnum tekizt að slemma stigu fyrir þeim, og Rómverjar höfðu 

jafnvel lagt undir sig meiri hluta af löndum þeim, er þeir upp- 

haflega bygðu, og komið rómverskri menlun inn hjá þeim. Að 

eins á Irlandi og Skotlandi haföi þeim tekizt að halda fornum sið- 

um og einkennum. 

sogunnar: ISæst eplir KeUa komu germanslcar þjóðir lil 

fyrst Pjóðverjar (þýzkir menn) þar næst Gotar^ en Norðmenn 

voru með cllu ókiinnir Rómverjum sökum fjarlœgðar, og af því 

að aðrar þjóðir sátu í milli. 

Fyrir árið ‘375 höfðu Rómverjar mist landshornið miili Rín- 

ar og Dónár, og þýzkar þjóöir höföu sezt að fyrir sunnan Rín; 

hins vegar var Dóná enn þá markalína Rómaveldis. Fyrir noröan 

hana bjuggu Vestgotar og höföu fengið mentun nokkra af við- 

kynníngu við Rómverja. Maður hét Vlfílas; hann var biskup 

þeirra Vestgotanna; hann sneri hinu n\ja teslamenli á gotneska 

lúngu og kristnaÖi allan þorra landsmanna, eplir setníngum Arí- 

iisar, er þá voni drotnandi í Austurlöndum. Ilins vegar höfðu 

Austgotar hinn forna sið, og Ermanrik (Jórmunrekur) hafði verið 

hinn mesti herkonúngur og brotið imdir sig lönd og lýöi norð- 

an frú Eystrasalli suður til Svartahafs. Undir hann þjónuðii 

ýmsar þjóÖir, bæði Gotar og Slafar og Finnar, er um þœrmundir 

bygðu þau lönd norður og austur í Europu, er Rómverjar köll- 

uðu Sarmatia einu nafni. 

En hér um bil 375 árum eptir Kristsburð varð sú breytíng 

hjá þjóðum þessum, er menn hafa kallað ]ijóðahyliínguna hina 

miMu. I>að er sagt að Húnar kæmi þá austan af Asíu, veslur 

yfir Volgá og réðust á Alána, er bygðulöndin milli Don (Vana- 

kvíslar) og Volga. ílúnar voru af Mongólaœitum, lifðu hjarð- 

manna lífi og höfðust við fyrir norðau Kaspiskahafið. A?n- 

mianus MarceUínus hefir lýst Húnum^ og telur þá allra manna 

Ijótasta og tryltasta. þessir óltalegu herskarar ullu fram eins og 
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þúngur straumur og svignuðu Alánar fyrir slíku ofurefli; létu 

sumir lífið en sumir skárust í lið með Ilúnum. 

Allur þessi sægur hélt því næst vestur yfir Don og réðist á 

Austgota. Var Ermanrik konúngur þá kominn yíir lírœtt, xnda 

hníginn að heilsu; varð þá engin vörn af honum, en Ilúnar óðu 

yfir landið. En er Vestgotar heyrðu ófarir frœnda sinna, og sáu 

vogesti þessa þokast nær bygð sínni, beiddu þeir Valens keisara 
leyfis, að mega flytjasl búferlum suður yfirDóná inn í lönd hans, 

og það leyfði keisari þeirn (37G). Er svo sagt, að 200 þúsundir 

vígra manna af Vestgotum flyttu sig suður yfir ána með konur 

sínar, börn og þrœla, og væri til samans því nær ein millíón 

manna. Settust þeir nú að í Prákíu (neðri Mösíu). En valds- 

menn keisarans þar noröur nýltu sér smánarlega neyð Vest- 

gota, og seldu þeim íllan varníng við ofboðslcgu veröi, svo að 

Gotuin varð eigi viö vært; gjörðu þeir þá uppreist til að bjarga 

lífi sínu og herjuðu landið umhverfis. Valens keisari, er Iiann 
frétti óspektir þeirra, fór með her manns í móli þeim; bauð 

Grazíanm keisari frændi hans honum styrk móti Gotum, en 

Valens var svo grunnhygginn, að liann viidi eigi þyggja, og lagöi 

til orustu við Vestgota hjá Hadríanópel (378). J>ar varð hin 

mesta orusta, unnu Vestgotar frægan sigur, en Valens keisari 

féll. Gotar tóku land alt lil sjáfar; hinar víggirtu borgir voru 
einar eplir óunnar. 

Grazíanm keisari var gegn maður og góðfengur og fór 

mjög aö ráöum Ambrósim biskups af Maílandi, hins ágætasta 
manns, og annara viturra manna. Ilann þóltist eigi fær til að 

stýra einn saman ríkinu eptir orustuna við Iladríansborg, og kaus 
sér því lil aðstoðar Theódósím, spánverskan mann, son þess er 
verið hafði hershöföíngi Valenlíníans fyrsta, og veitli honum 

keisaratign yfir austurlöndum oglllyricum (379). Ilann gat eigi 

kosið annan, er betur vœri lil stjórnar fallinn, ^n^Theódósím. 
Ilann hagaði hernaði síniim við Gota svo hyggilega, að eplir 

nokkur ár gengu þeir honum lil handa og gjörðust þegnar hans, 

en fengu að halda bústöðum sínum í Mösíu og fornri siðvenju. 
Keisarinn gjörði 40 þúsundir af þeim að liðsmönnum sínum, og 
þótti sú sveit hraustusl í liði hans. 

Um þessar mundir gjörði sá maður, er Maxímm hét, upp- 

rcist á Brellandi gegn Grazianmi og var þar lil keisara tekinn. 
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fjGssu næst fór hann nieð her sinn til Gallíii, gelík þar upp og 

herjaði; en Grazíanus keisari var svikinn af liði sínu og drepinn 

á flólta (383). Varð Tlieódósíus að viðurkenna keisaratign iMaxí- 

musar fyrir vestan Alpaíjöll, en Valentínianus annar hélt enn 

Ítalíu. En er Maxímus nokkru síðar réöisl ú Yalenlínían, þá fór 

Theódósíus og veilti keisara lið; féll Maxímus í þeim viðskiptum, 

en Thcódósíus fekk Valenlíníanusi öll veslurlönd í hendur(388). 

Fjórum arum síðar var Valentínianus drepinn af liershöfðíngja 

þeim er Arbogast hét; hann var af frakkneskri þjóð; en með 

því hann vissi að Rómverjar myndu fyrirlíla útlendan keisara, þá 

vildi hann eigi sjálfur takast þá lign á hendur, heldur setli þann 

mann í keisarasæli, er Eugenius hét, og verið hafði skrifari Val- 

entíníans. Tveim árum síðar kom Theódásius keisari til Ítalíu, 

og álti orustu viö þá hjá Akvileiaborg, og féllu þeir þar báðir 

Arbogast og Eugeníus (394). Eptir þá orustu var Theódósius 

einvaldi yfir öllu Rómaveldi um nokkra mánuði. það var í síð- 

asla sinn aö alt rihið var á eins manns valdi. Theódósíus dó 

ári síðar (395). 

Hann hafði slýrt ríki sínu með miklum viturleik og dugnaði, 

og hcfir hann verið kallaður: hinn mikli; en það nafn hlauthann 
einkum af því, að hann styrkti kristna trú af alefli, en eyddi 

heiöínglegri villu. Ilann lét brjóta hof og hörga og bannaði 

harðlega allan heiöínglegan átrúnað og blótskap. Á hans dög- 

um vann og hin retta irú sigur á Aríusar lœrdómsgreinum meðal 

Rómverja, en hjá hinum gotnesku þjóöum var þeim fylgt. Á 

næstu öld þar á eptir uröu ákafar Irúarbragöadeilur í austur- 

löndum; en á vesturlöndum varð einna aðkvæðamest deilan 

milli Pelagíusar múnks á Bretlandi, er neitaði erfðasyndinni, og 

hins nafnfræga Ágúslínusar kirkjuföðurs. það var öndverðlega á 

5. öld. 

Biskupavaldið var þegar á dögum Thedósíus keisara orðið 

mikið. þannig er það sagt, að keisarinn hafi eittsinn látið drepa 

nokkrar þúsundir manna í þessalonikuborg fyrir þá sök, að þar 

hafði orðið upphlaup og einn af valdsmönnum hans verið veginn 

í þeim óeirðum; en er keisarinn nokkru síðar vildi gónga í kirkju 

i Maílandi, gekk Ambrósius biskup í móti honum, bannaði hon- 

um inngöngu fyr en hann bælti ráð sitt eptlr slíkt glæpaverk. 

Theódósíus keisari viknaði við áminníngu hins ágæta biskups, er 
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engan mannamun gjörði sér, og hiyðnaðist því banni; að 8 mán- 

uðiim liöniim var hann fyrst leysliir af því. Biskiipar í höfuð- 

borgunum {UctrópoUtar) voru leknir fram yQr aðra biskupa, og 

einkum þeir í Rómy Comtantínópel, Antiolihiu og AJexandriu og 

seinna meir í Jerúsalem; þessa alla kölluðu menn Patriarha. 

Og af því að biskupinn í Eóm þólUst bcinlínis vera eplirmaður 

Feturs poslula, þá vildi hann vera yfirbiskup allra hinna. f>annig 

myndaðist klerkavaldið {Hierarchiet) í hinni kristnu kirkju, 

Gagnstælt hinu húlfverzlega valdi biskupanna haföi múnlia-- 

stcftin komizt á fót. llún kom fyrst upp austur í löndum. Ein- 

stakir menn tóku sig út úr öllum veraldarglaurni og leituðu ein- 

veru, til þess að geta þannig náð þeirri fullkomnun, erþeirhöfðii 

sér fyrir sjónir sett; þeir voru einbúar eða einsetumenn, 

Einn hinn fyrsli og merkasti meðal þessara einsetumanna var 

Antónius á Egyptalandi (f 35G); hann gaf fátækum aleigu sína, 

og seltist svo að úli a eyöimörku, síöan flultu ýmsir menn þáng- 

að til hans, og létu fyrirberast í smákofum í nánd við hann. 

Einbúar þessir hélu á gríska túngu monachoi; þaðan er dregið 

nafnið múnhur, Bústaöi þessara manna, þegar margir voru 

komnir saman á einn stað og lifðu í félagsskap, kölluðu menn 

á lalínu máli daustra; þar af er komið orðið Maustur, Síðan 

fluttust múnkar úr eyðimörkum í bygðir og borgir; þá komu og 
upp nunnuklauslur. 

þegar hin kristna trú var orðin drotnandi trú í Rómaveldi, 

lagöist niöur og hvarf hið iipphaflega viðhafnarleysi, hin helga 

einfeldni, sem auðkendi helgihöld manna í hinni fyrslu kristni, 

og i þess stað risu nú iipp skraullegar kirkjur; helg tíðahöUl 

urðu margbrotin og með hinni meslu viöhöfn, og, þegar stundir 

liöu fram, fóru menn að ligna og tilbiðja helga menn og myndir 

þeirra, og heiðíngleg hjátrú smeygði sér inn í krislnina. 

Skiptíng Rómaveldís, og eiidalok liins vestari 

hluta (395—476). 

Theódósius míldi skipti ríki með sonum sínum áöur hann 

andaðist (395). Komu þannig upp tvö ríki: hið vestlœga og hið 

austlœga Rómaríki. Segja menn, að ef lína sé dregin þaðan, 

sem Dóná beygist til suðurs á Úngaralandi, og beiua stefnu yfir 

16 
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land og lög lil vesturstrandar Cyrenaicu á Afriku, þa hafi þar 

verið landamerki milli ríkjanna. Arcadim (395—408), sem var 

eldri þeirra bræðra, ogþá ISvetra, varð keisari yfir binum eystri 

bluta, en Hónórius (395—423), sem var ýngri, og þá 11 vetra, 

fekk hinn vestari. Arcadíus sat í Constantínópel og hafði þann 

ráðgjafa, er Rúfinus bét, grimman mann og fégjarnan, af gall- 

neskum ættum. llónóríus sat í Rómaborg, pg hét ráðgjafi hans 

Stilikój vandælskur að kyni, ágœtur maður og binn mesti kappi. 

í>eir bræður voru mjög óiíkir föður sínum og lítlbæfir lil ríkis- 

stjórnar; dró það til sundurþykkis meö þeiin, og til þess, að 

greiða útlendum þjóöum götu inn í ríkið og ná þar yfirráðum. 

þegar er Tiieódósíus keisari var fallinn frá, bófu Gotar í 

eystri blulanum uppreist og béldu alt suður á Grikkland, og fórii 

með binni mestu grimd og gripdeildum, bvar sem þeir komu. 

Alarik (Alrekur) bét konúngur þeirra, baröur maður og braustur. 

Stilikó vildi koma Arcadíusi til lijálpar og bauö liðveizlu sína, en 

Arcadíus vildi eigi þyggja, og í þess staö samdi bann frið viö 

Alarik og gjörði hann að æzta bersböfðíngja yfir Íllyríu. þaðan 

berjaði hann því næst á Ítalíu — því aö Arcadíus bataðist við 

Stilikó og vildi steypa bonum — og Stilikó varð, til þess að geta 

mætt Alarik, að draga að sér berlið bæði frá Rin'og af Bret- 

landi; varö þá b'tið um vörn móli óvinum þeim, er á þau lönd 

sóttu. Eónóríus keisari var allan þenna líma aðgjörðalaus; var 

það helzt dægraslyttíng bans, að gefa hœnsnum ogöðrum alifugl- 
$ 

um fæðu. En er Alarik var kominn meö ber manns til Ilalíu, 

flýði keisari frá Róm og setlist að i Eavenna; þar voru mýrar 

og skuröir umbverfis, og þóttist keisarinn þar óbultnri eníRóm. 

Fundur þeirra Stilikós og Alariks varð (403) bjá Follentia norð- 

arlega á Ítalíu (í Piemont); var sú orusla allbörð, og eplir það 

hélt Alarik þaðan úr landi, cn þó eru líkur lil, aö Stilikó baíl 

látið bonum eptir lönd fyrir sunnan Dóná og lofað fégjöldum að 

auki. 

Tveim árum síðar en Alarik fór af Ítalíu, brutust hersveitir 

miklar norðan og auslan frá Dóná, og sem að líkindum hrukku 

fyrir Húnumj suður á Ítalíu. llöfðíngi þeirra hét 7?a(ia^aís; bann 

var sagður heiðinn og grimmur. Stilikó fór í móti bonum, og 

barðist við hann við Fœsulœ (406), allskamt þaðan sem Florents 

er nú, og fekk sigur. I>cir sem af komust, héldu síðan vestur 
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á Gallíu, og fleiri þjóðir slógust þá í furiiia; gjörði óþjóðalvður 

þessi alstaðar hin mestu íllvirki. þaðan hélt mikill þorri þeirra, 

einkum eru lil þess nefnciir yandœUr, Sveoar og A/ánar, vestur 

á Spán og lögðu það hið auðiga land undir sig (409). 

Meðan Spánn féll í hendur þessara manna, og alskonar ó- 

eirðir áttu sér stað á Bretlandi og í Gailíu, scm Rómverjar gátu 

nú eigi lengur varið, varð Ítalía Vestgotum aö hcrfángi. Alarik 

hafði krafizt fjár þess, er honum var heitið, en eigi goldið. 

Slilikó lagði þaö til, að honum væri greitt féð undandráUarlaust, 

en öfuudarmenn hans gripu tœkifærið, ogtöldu Ilónóríusi trúum, 

að Stilikó væri undir niöri vinur Alariks; þessu trúði hinn auð- 

viröilegi keisari og lét drepa Stilíkó, sem bæði var tengdafaðir 

hans og sá eini maöiir, er fær var til landvarnar, eins og hann 

haföi svo optlega svnt (408). Annað glópskubragð gjörði keis- 

arinn þar á eptir: hann þverneilaði að greiða féð, og þar á ofan 

lét hannmyrða konur ogbörn hinna útlendu liösmanna, ergengið 

höfðu á mála hjá honum, um 30 þúsundir manns. Ilélt Alarik 

þá her sínum lil Italíu, og málaliðið, sem álti harma sinna að 

hefna, slóst í lið með Vestgotum. Námu þeír Alarik eigi fyr 

staðar en þeir komu til Rómaborgar. nöfðu Rómverjar eigi séð 

óvinaher fyrir borgarhliöum síðan á dögum Uannibals. Sendu 

Rómverjar þá menn til fundar við Alarik til þess að semja við 

hann; þessir menn töluðu mikiö um liðsafla þann og mannfjölda, 

sem væri í borginni. Alarik mælti: »þvi þéltara scm grasiö er, 

þess hægra er að slá þaðo. í það skipliö fengu þó Rómverjar 

keypt sér griö móti œrnu fégjaldi. En árið eptir kom Alarik 

aplur, gafst þá Rómaborg upp fyrir honum, og setti hann þá þann 

mann, er Attalus hél, i keisarasœti; en sem þessi nýorðni keis- 

ari snerist í móti honum, rak Aiarik hann aptur úr völdum, og 

kom nú hið þriöja sinnið, og tók þá Rómaborg eptir litla vörn 

(410); fóru Vestgotar þá ránshendi iim borgina, en eigi brendu 

þeir hana eðabrutii stórvœgilega, |>á voni liðin 800 vetra síðan 

Rómaborg var unnin af útlendum her. 

þá er Alarik hafði unniö Rómaborg stefndi liann liöi sínu 

Buður í land; en þar andaðist hann 34 ára gamall. Liðsmenn 

hans grófu hann í botni ár þeirrar, er Búsentó heitir, á þann 

háll, að þeir veittu fljótinu úr farvegi og tóku þar gröfina, og 

settu konúng sinn þar niður með vopnum, veiltu því næst fljót- 

16* 
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inii apluríhinu forna farvegj svo það rann yfiriegstað hans; drapu 

síðan þræla þá, er að því verki slörfuðii, svo að enginn skyldi 

vera lil frasagnar um það hvarAlarik væri grafinn. Eptir það tóku 

Vestgotar Ataulph (Adolfj mág hans til konúngs; tók Ataulph að 

semja við Ilónóríus keisara, þvíað hann vildi eiga P/aciííiw systur 

keisarnns; enda var hún jafufús lil þess fyrir sitt leiti, því að 

Vestgotakonúngur var hermannlegur maður og hinn fríðasti sýn- 

um. Að sönnu neitaði keisarinn þessum ráðahag, því að nóg 

var rembilœtið, en þaö varð framgengt cngu að síður. Flacidía 

gat nú miðlaö svo málum, að Ataulph varð Rómverjum vinveitt- 

ari en áöur, og Gotar uröu einskonar bandamenn þeirra. Árið 

412 fóru Gotar af Ítalíu norður á Gallíu og þaðan vestur á Spán. 

Litlu síðar var Ataulph veginn, en sá maöur, er Yallia hét, fekk 

þá yfiiTáð hjá Goium, unnu þeir þá meiri hlula Spáns og fengu 

Rómverjum íhendur, cnVandælir, Svcvar og Alánar hrukku fyrir, 

og héidii að eins eplir norðvestur hluta iandsins; voru Alánar 

orðnir þá svo aðþrengdir, að þjóöerni þcirra hvarf og blandaðist 

saman við Sveva og Vandæli. Vestgotar fengu eptir samkoniu- 

lagi við Rómverja fasta bústaði í suövcsturhluta Gallíu. fannig 

myndaðist VestgotarikÍÖ; Tólósa var þar höfuÖborg, 

fcgar llónórius kéisari dó (423), voru þannig ýms lönd 

gcngin undan ríki hans: nokkur hluti Spáns, mestöll Galiía; þvf 

að auk Frakka og Alimanna voru nú einnig Búrgundar komnir 

inn í Rínlöndin, og norðvesturhluti Gallíu, þar sem keltnesk þjóð 

haföi tekið sér bólfesUi, var einnig sjálfum sér ráðandi. Alt hið 

sama mátti segja um Bretland, því að Rómverjar gátu þar engri 

vörn uppi haldið. 

Eptir lát Arcadius keisara(408) varðsonur, hans Theódósius 

annar, keisari yfir hinum eystri hluta Rómaveldis (408—450). 

Hans er að litlu getið öðru en því, að hann ritaði einhverja hina 

fegurstu hönd; en systir hans Pulcheria stýrði ríkinu að mestu, 

og þótti farast það allvel; enda var þar öllu hægra aðgjörða en 

í vesiri hlutanum, því aö Persar voru uni þær mundir friðsamir 

nagrannar, og skattlöndin voru þar miklu auöugri og meiri tekjiir 

af þeim heldur en vesturfrá. Hið eystra ríkið var þess vegna styrk- 

ara en hitt, oghaföi eptir dauða Ilónóríus keisara talsverð áhrifá 

vestri hluiann, eins og sýndi sig, er Jóhannes skrifari brauzt til valda 

á Ilalíu þcgar cplir lút keisarans, að þá sendi Pulcheria her frá 

4~ 
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Constantínópelj og selti 'VaJentinianu^ þri6jay son Placidíii og 

Constanzíusar hershöföíngjnj seinni mannshennar, til ríkis í vest- 

urhlutanum (425); \ar Valentinfanus þá 7 vetra gamalP. Placi- 

día stýrði ríkinu fyrir hönd sonar síns til dauðadags (450)j því 

að Valentinianiis varð aldrei sjálíTær til ríkisstjórnar. 

En Placidia var eigi vaxin því að stýra rikinu á hinum síð- 

ustii og vestu tímum, og því fór hningandi dag frá degi. Bret~ 

laiid gekk nú aiveg undan ; Pictar og Slcotar fóru þar herskildi 

yfir, og Bretar, sem eigi gátu rönd við reist, fengu Jóta, Englaj 

Saxa og Frísa ser til hjálpar. það er sagt, að bræður tveir að 

nafni Hengist og llorsa hafi áriö 449 komið með her manns til 

Brellands og rekið Picta og Skota norður til fjalla, en lagtsíðan 

sjálfir Bretland undir síg og stofnað þar hin engihaxneslcu-rilci, 

er svo voru nefnd og 7 að tölu. En Bretar, frumþjóð iandsins, 

hrukku fyrir og leituðu sér hústaöa, siimir vcstur í Wales (þar 

eru dalir og íjöll) og sumir noröan tii á Gallíu, þar heitir síðan 

Bretagne. En miklu tilfinnanlegra var Rómverjum að missa 

Afríku, því að bæði átti margt stórmenni þeirra jarðeignir miklar 

þar syðra, og líka fengu Ilómverjar kornföng sín mest og bczt 

þaðan. Svo stóð á, að um þessarmundir höföu Rómverjar land- 

stjóra þann á Afríku, er Bonifacius hét, hann var dugandi mað- 

iir og vel látinn. í>á var og uppi sá maður hjá Rómverjum, er 

Aezius hét, Œllaöur frá IMösiu, undirhyggjumaður mikill ogskorti 

cigi vitsmuni, hershöfðíngi hinn mesti. feir Aezius og Bonifa- 

cius voru hinir mestii óvinir. Ts'ú rægir Aezius hann viö Placi- 

diu, svo að hún boöar Bonifacius heim til sín af Afríku, en í 

laumi segir Aezius honum, að hlýðnast eigi þeirri skipan. þá 

gjörir Bonifacius uppreist og kveður Vandœli norðan af Spáni til 

liðs viö sig. Konúngur þeirra Giserík eða Genserik (sem hann 

og er nefndur) kemur með her manns tii Afríku (429). Gense- 

1) Theódósíus mikli 
■_^__ 

Arcadíus Ilónóríus. Placidía oo I.Ataulph 
2. Constanzíus 

Pulchería Theódósíus annar Valentiníanus. Hónóría 
C/D Marcíanus. | þi’iöji. 

Eudoxia CA> 1. Valentiníanus þriðji. 
2. Petróníus Maxímus. 
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rik var grimmiir raaðiir og hraustur, drotnunargjarn og vélráður; 

kom honum eigi til hiigar að veita Bonifaciusi iið, heldur að 

leggja landið undir sig, Bonifacius sáum seinan hve vondslega 

hann var blektur af Aezinsi, og sem Placidia verður þess vísari 

sendir hiin Bonifaciusi hjálp, en það kom fyrir ckki, hann beið 

ósigur móli Vandœlum og hélt lil Ítalíu(432). Genserik fórher- 

sluldi um landið og vann það, og loksins tók hann höfuðborgina 

Karíagó árið 439 ; var Kartagó þá orðin mest borg og auðigust 

í vestLirhlutanum önnur en Róm. En sem Vandœlir höfðu náð 

undir sig allri norðurströnd Afríku, komu þeir sér upp skipaflota 

raiklum og urðu hinir mestu víkíngar; lögðu síöan undir sig 

Korsíku, Sardinarey og nokkuð af Sikiley og herjuðu norður ú 

Ítalíu strandir. Alstaðar þóttu Vandœlir vera hinir grimmustu vík- 

íngar. þó voru þeir mcnn krislnir, en fylgdu Ariusar lærdómi og 

ofsóttu harðlega þá, er í móti honum mœltu. 

En það er frá AezixiH að segja, að hann hafði um þessar 

mundir veriö noröur á Gallíu og barizt við Germani; en sem 

hann fréttir, aö Bónifacíus er kominn til Ítalíu, og í vingan við 

keisarann og móður hans, þá bregður hann -viö og fer með liöi 

suður yfir fjöll, og vill nii að skríða skuli til skara með þeim 

Bónifacíusi. Svo fóru viðskipti þeirra, aö Aezíus hafði ósigur, 

og leitaði á fund Hiina, er honum voru kunnir frá barnæsku, en 

Bónifacius dó af sárum. fó varö Aezius eptir þetta aðalforíngi 

hins rómverska herliðs, og réöi reyndar einn öllu, því að keis- 

arastjórnin var þá eigi orðinannað en nafnið lómt. Aezius þekti 

manna bezt hinar iitlendu þjóðir, er í það mund kreptu að rík- 

inu; gjörði hann þær sundurþykkar sín í milli og sigaöi þeim 

saman, og með þeim kænskubrögöum hans höfðu Rómverjar all- 

mikið ríki á Gallíu um þessar mundir; en við hinu gathanneigi 

spornað, að Svevar efldust stórum á Spáui, eða að Afríka tap- 

aðist alveg í hendur Vandælum. 

Nú víkur sögunni aptur til Ilúna. Síðan þeirra fyrst var 

getið á dögum Valenz keisara, og hinna miklu þjóðbyltínga, er 

þá urðu af þeirra völdum, höföu þeir að miklu leiti haldið kyrru 

fyrir austur við Svartahaf og meðfram Dóná neðanverðri, og 

ekki beinlínis haft mikil áhrif á hið rómverska keisaradæmi. En 

árið 433 varð sá maður, er AttUa (Atli) hét, konúngur Húna á- 

samt bróður sínum, er Bela er nefndur. Nokkru síðar drap 
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Altila bróður sinn og varð einvaldi yfir öllum Iliinum. Hvc 

lángt ríki bans náði, vila menn eigi gjörla, en Iiilt er víst, að 

austan iir Asíu og lángt vestur í Germaníu, jafnvel alt að Rín, 

lulu þjóðirnar þessiim binum grimma hugumstóra lierkonúngi, 

og að hann álti vopnaviðskipti við Persa þar austur, eins og við 

Európuþjóðir hér vestur í löndiim. Ilinn voldugi Ilúnakonúngur 

hafði aðsetu a hinu úngverska slétllendi. IIús hans var gjört af 

viði einum; hann haföi boröbúnað allan af Ire, lifði mest við 

kjötmeti, en brauð vildi hann ekki borða, því að honum þólli 

það helzt til léttvœgt; hann kvaðst hafa fundið sverð herguðsins, 

og kallaði sig svipu margir konúngar og slórmenni sótlu 

hans fund af ýmsum löndum, og lulu hans boði og banni; slóð 

ölium af honum hinn mesli ótti, og það sögðu menn, að aldrei 

sprytli þar gras, er hestur hans haföi slígiö fœti á jörð. Ilann 

eyði fyrir sunnan Dóná, og kúgaði 'Theódósíits keisara annan til 

þess að greiöa sér skalta. En hinn gamli hershöföíngi Marcí- 

anus, sem varð keisari 450 þegar Theódósíus andaðist, og gipt- 

ist þá Pulchen'u, var einbeiltur niaöur og eigi svo auÖveldur 

Ilúnum, sem Theódósíus haföi verið, og þá sneri Altila sér að 

vesturríkinu, því að baíði þóllist hann eiga sín aö hefna á 

Valentinianus keisara hinum þriöja, er eigi vildi gipta honum 

llónóriu syslur sína, og svo er það tilgáta margra, aö Genserik 

hafi eggjað hann til ófriöar gegn Rómverjum og Ycstgotum, er 

hann átli sökótt við, og vildi gjarnsamlega aö fengi nokkurn skell 

af Ilúnum. J>essu næst hélt Attila konúngur með óvígan her — 

raenn segja 700 þúsundir manna — vestur að Rín, sigraði Bár- 

gunda og eyddi öllu, hvar sem hann kom, eins og cldflóð rynni 

yfir landið, og nam cigi staðar fyr en vestur í Gallíu, J>á báru 

þeir ráð sín saman Aezim og Theódórik (Þjóðreliur) hinn fyrsti, 

Vestgotakonúngur, og fengu aðrar Germanskar þjóðir í Gallíii til 

liðs við sig til þcss að verja krislna trú og mentir og mannúð 

alla móti Húnum, hinum óttalcgu landeyðum. Á KaialánsvölU 

um við Rlarnelfa (Catalauniske Marker), þar sem nú er Chalons 

sur Marne, varð fundur þeirra, 451 ári eptir Kristsburð. þar 

stóð einhver hin ógurlegasta ogfrægasta orusta, er nokkru sinni 

hefir verið háð. það voru íjörbrot fornaldarinnar, ógurleg sök- 

um hins geysimikla mannljölda, er þarvarsaman kominn, grimd- 
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arinnar, sembariztvar af, og mannfjöldans sem þar fðll — menn 

telja það 162000 manna—, og frœg fyrir þá sök, að þeir Aéz- 

íus fengu sigur og frelsuðu meiUun Noröurálfiinnar frá eyði- 

leggíngu ílúna. þar féii Theódórik konúngur, cn lét und- 

an síga austur yfir Rín. |>að hefirverið sagt, aö Aézíus hefði þá 

getað gjöreytt llúnum, en eigi viljaö, af ótta fyrir því, að Veslgotar 

yrðu þá um of voidugir; laldi hann því Thorismund er til kon- 

úngs var tekinn yfir Goturn, eplir fall föður síns, að snúa heim 

aptur í ríki silt, svo að Attila og herleifum hans var eigi eplir- 

för veitt. Ári síðar gjörði Attila áhlanp á Ítalíu, og lagöi þá í 

cyði hina auðigu og fögru Alivilemborg, og niargar fleiri á Norð- 

ur-ilalíu, en íbúar þeir, sem lífi héldu, flýöu undan og útíeyjar 

þær, er liggja fyrir landi á innanverðum Aðriahafsbotni. J>ar reis 

síðan upp á eyjunum hin nafnfræga Venezia {Feneyjaborg, Venedig), 

í Rómaborg varð alt á tjá og lundri; Yalentiníanus keisari haföi 

ekkert lið aö senda móti Attila; það var því lekiö til bragðs, að 

senda hinn rómvcrska biskup, Lcó liinn fyrsta, og menn með 

honum lil fundar við Ilúnakonúng og beiöast vœgöar og friöar. 

Fyrir bænastað hins málsnjalla biskiips og ríkulegar gjafir, sneri 

Altila burt af Ítalíu. Ári síðnr (453) dó Attila konúngur af blóð- 
nösum þá er hann héll brúðkaup sitt til lídihóar hinnar fögrii. 

Synir hans urðu sundurþykkir og bárust á banaspjót; þjóðirnar 

brutust undan, sem Attila haföi hnept í fjötra, og Ilúnar þokuð- 

ustaustur aö Svartahafi, og hurfu þar úrsögunni innan umaörar 

þjóðir. Gepidar réöu síðan fyrir Dacíu, Áustgotar í Panuóníu, 

og nokkruin hluta Mösíu. í norðvestur af þeim bjuggu Láng- 

harðar, Herúlar, Rygiar (Uængjar frá Re eöa Ræng ?), og aðrar 

smáþjóöir. 

þegar Atiila var dauður þótlist Valentinianus þriðji úr allri 

hœltu og drap Aézíus (454) í höll sinni; þannig launaöi keisarinn 

honum landvörnina. Petróníus Maximus, ráðherra, er keisarinn 

haíöi móðgað, kom því til leiðar, að tveir af vinum Aézíusar 

drápu hann ári síðar (455). Maximus varð því nœst keisari og 

giplist Eudoxiu ekkju Yalenlíníans og dóttur Theódósíus annars. 

En það er sagt, aö hún hafi hefnt sín þannig, aö liún kallaöi 

Geyiserik í Kartagó sér til hjálpar. Hann kom þegar og tók 

Rómaborg eptir enga eða litla vörn, og ruplaði þar og rændiöll- 

um dýrgripum og fornmenjum, og flutli af Jandi burt. Svo fóru 
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auðæíi hinnar miklu Rómaborgar. Maxímus keisari - var grýttur 

tii bana af skrílnum. 

Eptir lát hans varð Avitus keisari; hann var áður hershöfð- 

íngi á Gallíu, og slyrktu Vestgotar hann til ríkis. En ári síðar 

(456) var hann rekinn úr völdum af fíicímer hershöfðíngja, hraust- 

um manni og slægvitrum og af Sveva kyni. Ricimer vildi eigi 

sjálfur verða keisari, en ráða vildi hann því hver það væri, og 

haga svo öllu eptir sinni vild. Hann setti þvínæst Majórianusy 

ágætan mann, til keisara tignar; en honum þólli IMajóríanus vera 

of aðgjörðamikill, oglét drepa hann (461). Síöan slýrði Rícimer 

ríkinu um nokkur ár, þó að sá héti SeveruSy er keisara nafnið 

bar. En nú var það af sem áður var. Keisaratignin í hinum 

vestari hluta Rómaveldis var aðfrara komin, og alt vald var í 

höndum iitlendra herforíngja, sem þóttustvera verndarmenn ríkis- 

ins. Búrgundar og Yestgotar gengu nú alveg undan og urðu 

sjálfum sér ráðandi; lögðu stór héruð undir sig og juku ríki sitt; 

hinir fyrri austan til á Gallíu; hinir síðap um suövesturhluta 

Gallíu og mestallan Spán, einkum undir foruslu EurihSj sonar 

Theódóriks fyrsta. Ægidius, landsljóri Rómverja á Gallíu, var 

sem sjálfráður konúngur í löndunum fyrir norðan Signu; eptir 

hann kom þar til valda sonur hans, sá er Sýagríus hét. 

í hinum eystri hluta Rómaveldis kom Leó limn fyrsti til 

ríkis eptir 3Iarcianus (457 — 474), og með samþykki Ricimers 

hófhannþann mann, er AnpemiushQí^ til keisaradóms yfir vestur- 

hlutanum (467), þáer Severus var látinn. Lögðustnú bæði ríkin 

á eitt, að eyða víkíngum Vandæla, er sveimuðu um Miðjarðarhaf 

og gjörðu hvervetna hinn mesta óskunda, en floti keisaranna 

beið ósigur, og víkíngar fóru sínu fram sem aður. 

þeir Ricímer og Anþemíus urðu bráðum ósáttir, og þvínæst 

kom til baráttu með þeim. Ricímer réðist á Róm og vannhana 

og rændi þar og lét drepa AnJ)emius (472), en dó sjálfur hið 

samaár, ásamt keisara þeim (Olybríus), er hann hafði til valda sett 

í stað Anþemíusar. þá gjörðii Búrgundar þann að keisara, er 

Glycerius hét, en stjórnin í Constantínópel gaf Júlíusi Nepos 

keisaralign, og rak hann Glýceríus úr sæti og lét vígja hann til 

biskups (474). En hershöfðíngi sá, er Orestes hét, œttaður af 

Pannóníu, og fyrrum skrifari Attílu Húnakonúngs, reis upp í móti 

Júlíusi Nepos; varð hann þá að flýja austur til Dalmazíu (475). 
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250 ÓDÓACER. 

Orestes vildi eigi sjálfar verða keisari, en hóf son sinn Uómúlus 

Ágústúlm til ríkis En er málaliðið krafðist, að fá þriðjúng allra 

jarða á Ítaiíu og Orestes synjaði þeirri kröfu, þá gjörði liðið 

uppreist undir forustu höfðíngja þess, er Ódoacer hét, og var af 

Herúla æltum, að því cr flestir segja; órestes var drepinn, en 

llómúlus rekinn frá ríki (476) og fengin til bústaðar hin forna 

höll Lúcúlliisar suður í Campaníu. Rómúius héthöfundur Róma- 

borgar, og sem þar hafði fyrstur manna lagt grundvöll að einveld- 

inu, og Rómúlus hét hinn síðasti heisari í hinu vestlæga Róma- 

veldi. Ódoacer skipti löndtim meðal hermanna sinna, og stýrði 

Ítalíu á sama hált sem konúngar Vestgola, Búrgunda o. fi. stýrðu 

hinum öðrum skattlöndum. Hinar síðustu leifar hins vestróm- 

verska ríkis voru þannig komnar í hendur Germana þjóðum, og 

menn hafa því alment látið fornaldarsöguna endaárið 476 e. Kr. 

Hið austlœga ríki stóð enn nærfelt um 1000 ár, og var kallað 

rómverskt, þó að það væri í raun réttri grískt og austurlenzkt. 

I>egar litið er á ^ástandið eins og það var við endalok fórn- 

aldarinnar, þá er það eigi glæsiiegt: hin fögru lönd viðMiðjarð- 

arhafið voru orðin þunnskipuð af mönnuro; margar borgir lágu 

í rústum; akrar í órækt, iðnaður horfinn. En nýjar og hraustar 

kynslóðir voru komnar að norðan og saman við hina fornu og 

útlifuöu suðurheimsbúa. Mannfólkið þurfti þess við að ýngjast 

upp að nýjUj og sú œskulíð þess er Miðöldin. 
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S&ikisár Bómverjakeisara, 

Ágústus.l’íkti frá 30 f. Kr. til 14 e. Kr. 

Tíberías.— — 14 e. Kr. — 37 - — 

Calígúla.— — 37- — 41 - — 

Claudíus.— - 41- — 54 - — 

TVpr/i .— — 54- — 68 

Galba.— — 68- — 69 - 

Othó.— — 69- — 69 - — 

Vítellíus.— — 69- — 69 - — 

Vespasíanus.— — 69- — 79 - 

Títus. — — 79- — 81 - 

Dómizíanus.— — 81- — 96 - 

Nerva.— — 96- — 98 - 

Trajanus.— — 98- — 117 - — 

Hadríanus.— — 117- — 138 - — 

Antónínus Píus.— — 138- — 161 - — 

Markús Aurelíus (L.Verus 161-169)— — 161- — 180 - 

Commódus.— — 180- - 192 - — 

Helvíus Pertínax.— - 192- — 193 - — 

Didíus Júlíanus.— — 193- — 193 - 

Septimíus Severus.— — 193- — 211 - 

Caracalla (Geta 211—212) ... — — 211- — 217 - — 

Macrínus.— — 217- — 218 • 

Heliógabalus.— — 2Í8- — 222 - — 

Alexander Severus . — - 222 - — 235 - — 

Maxiraínus hinn þrakverskl... — — 235 - — 238 — 

Gordíanus þriðji.— - 238 - — 244 - — 

Filippus af Arabíu.— — 244 - — 249 - — 

Hpp.fnfi . — 249 - — 251 

Gallus.— — 251- — 253 - — 

Valeríanus.— — 253 - — 260 - — 

Gallíenus.— — 260 - — 268 - — 

Claudíus annar.— — 268 - — 270 - — 

Aurelíanus.— — 270 - — 275 - — 

Tacítus.— — 275 - — 276 
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Próbus.ríkti frá 276 e. Kr, til 282 e.Kr, 

Carus.— — 282 - 283 - 

Carínus (Niimeríanus 283—284) — — 283 - 285 - 

Díóclezíanus (Maximíanus) ... — — 285 -— 305 - 

Constanzíus Clilorus (Galeríus 305 

—311).— — 305 - 306 - 

Constantínus mikli (Severus 306 

—307).■.— — 306 - 337 - 

(Maxenzíus 306—312). 

(Maximínus Daza 311—313). 

(Liciníus 307—324). 

Conslanz. 

Constanzíus . 

Júlíanus Apostata. 

Jóvíanus. 

Valentinianus fyrsti. 

Grazianus. 

Valentiníanus annar. 

Eugeníus. 

Theódósíus mikli. 

Hónóríus. 

(Jóliannes 423—425). 

Valentiníanus þriðji (Placidía) . 

Petróníus Maxímus. 

Avítus . 

Majoríanus. 

Libíus Severus (Ricimer) . . . 

Anþemíus. 

Olybríus. 

Glýceríus. 

Júlíus Nepos. 

Rómúlus Ágústúlus. 

— - 337 • — — 350 - 

— — 350 — 361- 

— — 361 — — — 363 - 

— — 363 • — 364 - 

— — 364 — 375 - 

— — 375 — _ — 383 - 

— — 383 
a 

— 392 - 

— - 392 — — 394 - 

— ~ 394 - _ — 395 - 

— — 395 • — — 423 - 
C'). 

1 1 — 455 - 

— — 455 % — — 455 - 

— — 455 - _ — 456 - 

— — 456 — 461- 

— — 461 — — 465 - 

— - 467 • _ — 472 - 

— — 472 .. _ — 472 - 

— - 472 - - - 474 - 

— - 474 « — - 475 - 

— — 475 wm - 476 - 
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